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RESUMO 

 

 

O presente trabalho tem por objetivo levar estudantes do 3º ano do Ensino Médio 

a construir significado para a ideia de taxa de variação instantânea. Com esse 

intuito, e fundamentados nos pressupostos da Engenharia Didática, elaboramos, 

aplicamos e analisamos uma sequência didática para oito alunos de uma escola 

pública do Estado de São Paulo. Como aporte teórico utilizamos a Teoria das 

Situações Didáticas (TSD) e a Teoria de Registros de Representação Semiótica. 

A TSD nos auxiliou na elaboração, experimentação e análise dos resultados da 

sequência didática, enquanto a Teoria de Registros de Representação Semiótica, 

enfatizou a diversidade e a articulação de diferentes registros de representação 

nas atividades matemáticas. A análise da sequência didática apontou que 

estudantes do 3º ano do Ensino Médio, por meio da mobilização simultânea dos 

registros de representação gráfica, algébrica e tabular, podem construir 

significado para a ideia de taxa de variação. 

 

Palavras-Chave: Taxa de variação instantânea. Taxa de varição média. Registros 

de Representação.  
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Introdução 
 

Identificar quando a representação gráfica de uma função cresce, 

decresce ou é constante deve ser uma tarefa trivial para qualquer cidadão que 

tenha concluído a Educação Básica, entretanto, para perceber o quão rápido essa 

representação gráfica cresce ou decresce, ou seja, qualificar seu crescimento e 

decrescimento, é necessário um conhecimento mínimo da noção de taxa de 

variação. De acordo com Rezende (2003), 

No mundo de hoje, não basta perceber o crescimento/ 
decrescimento de uma função, mas determinar precisamente o 
quanto esta está crescendo/decrescendo. ‘A gente não quer só 
comida, a gente quer comida, diversão e arte’. Isso mesmo, com o 
desenvolvimento das relações econômicas e sociais, tornando-se 
estas cada vez mais complexas, faz-se necessário e urgente uma 
revisão e ampliação das metas da ‘formação básica para o 
exercício pleno da cidadania’. (REZENDE, 2003, p. 33) 

Vê-se, então que é importante que a ideia de taxa de variação faça parte 

do conhecimento matemático de todos, todavia, sabemos que esta não é a 

realidade da maior parte da população. Rezende (2003, p. 2) observa que o 

índice de não aprovação na disciplina de Cálculo Diferencial, que estuda a ideia 

de variação, pode chegar a 95% entre os estudantes do Ensino Superior, mas 

esses representam apenas 13,9% dos brasileiros entre 17 e 25 anos1, quanto aos 

demais, se não tiveram acesso a estas ideias na Educação Básica, não mais as 

terão em seu conhecimento matemático. Segundo o autor, alguns problemas 

clássicos do Cálculo Diferencial são evitados, ignorados, ou ainda tratados sem a 

devida atenção pelos professores da Educação Básica.  

Quanto aos altos índices de não aprovação na disciplina de Cálculo 

Diferencial nos cursos superiores, Barreto (1995) afirma que: 

As causas são muitas e já bem conhecidas, principalmente a má 
formação adquirida durante o 1º e 2º graus, de onde recebemos 
um grande contingente de alunos passivos, dependentes, sem 
domínio de conceitos básicos, com pouca capacidade crítica, sem 
hábitos de estudar e consequentemente, bastante inseguros. 
(BARRETO, 1995 apud REIS, 2001, p. 4). 

                                            
1
 Informações retiradas de site http://www.unb.br/noticias/unbagencia/unbagencia.php?id=3112 em 

22/06/2012 às 17h43. 

http://www.unb.br/noticias/unbagencia/unbagencia.php?id=3112
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Reis (2001) faz uma comparação plausível entre a atual situação do 

ensino do Cálculo Diferencial e uma encenação teatral. 

[...] de um lado, os atores (professores) atuando em uma peça mal 
ensaiada e mal dirigida, fazendo com que o público (alunos), de 
outro lado, não capte sua mensagem e se retire antes do último 
ato. De quem é a culpa no palco da sala de aula? Dos atores e 
sua má performance ou do público e sua insensibilidade? Ou seria 
do diretor? (REIS, 2001, p.21). 

Ponderamos então, que esta situação dá-se porque as ideias presentes 

no estudo do Cálculo Diferencial e Integral ou não são abordadas no âmbito da 

Educação Básica ou são tratadas superficialmente por seus professores. 

Acreditamos que se fossem abordadas, ainda que intuitivamente, nesse nível de 

escolaridade, com o intuito de conduzir os estudantes à construção de significado 

às suas noções fundamentais, as mesmas fariam parte do conhecimento 

matemático de grande parte da população.  

Para nós, a problemática do estudo do Cálculo Diferencial e Integral na 

escola básica está em focar o processo de ensino e aprendizagem nas ideias que 

o fundamentam e não em antecipar conteúdos e metodologias dos cursos 

universitários. A ideia de derivada trata de questões relacionadas à noção de 

variação e de acordo com Machado (1988, p. 24), “a ideia fundamental de tal 

noção é a de que uma curva pode ser bem aproximada por uma reta nas 

proximidades de um ponto”. Já a ideia de integral consiste em aproximar o que é 

variável por algo constante e para Machado (1988, p. 128), “[...] a noção de 

integral surge da aproximação de variáveis por constantes em pequenos 

subintervalos e da soma dos resultados obtidos nesses subintervalos”. 

Assim, decidimos dedicar nossa atenção às noções que estão imbricadas 

na ideia de derivada, por acreditarmos que possam surgir, intuitivamente, no 

âmbito da escola básica a partir da noção de taxa de variação, de modo que os 

estudantes construam significado para esta ideia. 

Para nós, as ideias presentes no estudo do Cálculo Diferencial não são 

de difícil assimilação, pelo contrário, são simples e passíveis de serem 

compreendidas tanto por estudantes da escola básica quanto por estudantes 

universitários, basta que estejam inseridas em um contexto apropriado para cada 

nível de escolaridade. Concordamos com Poe (1986 apud Machado, 1988, p. 4), 
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ao afirmar que “é apenas por faltar algum degrau aqui e ali, por descuido, em 

nosso caminho para o Cálculo Diferencial, que este último não é coisa tão simples 

quanto um soneto de Mr. Solomon Seesaw”. 

Optamos então, por elaborar e aplicar uma sequência didática com o 

objetivo de conduzir estudantes do 3º ano do Ensino Médio a compreender a 

noção de taxa de variação instantânea a partir de uma abordagem intuitiva da 

noção de taxa de variação. Para isso, partimos da hipótese de que estudantes do 

3º ano do Ensino Médio podem se apropriar da ideia de taxa de variação 

instatânea a partir da noção de taxa de variação, e nos propomos a responder a 

seguinte questão de pesquisa: Estudantes do 3º ano do Ensino Médio podem 

compreender a noção de taxa de variação instantânea por meio de uma 

abordagem intuitiva da noção de taxa de variação? 
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A Sequência Didática 

 

Os termos didáticos de nosso vocabulário foram baseados em Robert 

(1998), assim estamos chamando de sequência didática uma quantidade de 

situações de aprendizagem que serão apresentadas a um grupo de estudantes do 

3º ano do Ensino Médio com uma ordem pré-estabelecida, que está 

fundamentada na Teoria de Registros de Representação Semiótica e na Teoria 

das Situações Didáticas. 

As situações de aprendizagem são compostas de atividades que têm o 

intuito de conduzir os estudantes à construção de significado para ideia de taxa 

de variação instantânea a partir da noção de taxa de variação. E as atividades, 

por sua vez, estão associadas às ações dos estudantes perante as situações de 

aprendizagem. 

Para elaborar esta sequência didática baseamo-nos nas atividades 

propostas por Machado (1988), Silva (2002) e Trotta (1980), uma vez que esses 

autores propõem uma abordagem intuitiva à noção de taxa de variação 

instantânea. Consideramos também, os resultados das pesquisas apresentadas 

em nossa revisão bibliográfica, no intuito de eleger as variáveis didáticas2 

pertinentes ao processo de ensino e aprendizagem da ideia de taxa de variação 

instantânea. 

Para cada situação de aprendizagem apresentaremos a análise a priori, 

visto que essa fase tem papel fundamental para a validação ou refutação de 

nossa sequência didática.  

 

 

 

 

 

                                            
2
 De acordo com Robert (1998, tradução nossa, p. 38), “são variáveis sobre as quais o professor pode jogar, 

que não se referem ao enunciado do problema, mas sim aos domínios dos parâmetros e que podem mudar 
os procedimentos dos alunos”. 
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Situação de aprendizagem 1 – Variações proporcionais – taxa de variação 

Atividade 1 – Uma banheira é abastecida por uma torneira cujo fluxo de água é 

constante e igual a 5 litros por minuto, sabe-se que a mesma estava inicialmente vazia. 

Nessas condições, responda: 

a) Qual o volume de água da banheira, após 1 minuto com a torneira aberta? E após 5 

minutos? 

b) Sabe-se que a capacidade máxima da banheira é igual a 75 litros, assim, quanto 

tempo à torneira deve permanecer aberta para encher a banheira completamente? 

c) Quando o tempo que a torneira permanece aberta aumenta de 1 para 2 minutos, 

quantos litros o volume de água da banheira aumenta? E quando esse tempo aumenta 

de 6 para7 minutos, o que ocorre com o volume de água da banheira? 

d) Para um aumento de tempo de um minuto a partir de um instante qualquer, o quanto 

aumenta o volume de água da banheira? 

e) Por meio de uma sentença matemática, expresse o volume de água da banheira em 

função do tempo.  

 

Análise da atividade 1 

Essa atividade tem por objetivo conduzir os estudantes a generalizar a 

relação de interdependência entre o volume de água da banheira e o tempo 

necessário para enchê-la por meio de uma sentença matemática, e conduzi-los a 

perceber, ainda que intuitivamente, que quando os valores do tempo aumentam 

uma unidade, a partir de um instante qualquer, os valores correspondentes ao 

volume de água da banheira aumentam sempre cinco unidades. 

Esperamos que para o item (a) os estudantes concluam que após       

com a torneira aberta o volume de água da banheira será igual a 5 litros, e após 

      o volume de água da caixa será igual a 25 litros. 

Para o item (b), esperamos que os alunos concluam que são necessários 

       para que o volume de água da banheira atinja a marca de    , visto que 

esse é o tempo mínimo para encher a banheira completamente. 

Para o item (c), esperamos que os estudantes percebam que à medida 

que o tempo que a torneira permanece aberta aumenta de   para       ou de   
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para      , o volume de água da banheira aumenta   , e concluam que à medida 

que o tempo aumenta de   para   minutos o volume de água da banheira varia de 

   para    , e quando o tempo aumenta de   para   minutos o volume de água da 

banheira varia de     para    . 

Esperamos que para o item (d) os estudantes generalizem as inferências 

pontuadas a partir do item anterior, e concluam que para um aumento de tempo 

de 1 minuto, a partir de um instante qualquer, o volume de água da banheira 

aumenta sempre a mesma quantidade, isto é, aumenta sempre 5 litros. 

Esperamos que para o item (e) os estudantes apresentem a função 

polinomial de primeiro grau         para representar o volume de água na 

banheira em função do tempo. 

Essa atividade tem por objetivo conduzir os estudantes a perceber, via 

registros de representação algébrica e tabular da função         , que a taxa 

de variação de      em relação a   é constante e igual a 5. Assim, a partir das 

informações obtidas por meio do registro de representação algébrica, almejamos 

que os alunos completem o quadro fornecido e apresentem a seguinte solução:  

  0 1 2 3 4 5 10 15 

     0 5 10 15 20 25 50 75 

Para o item (a) esperamos que os estudantes percebam que à medida 

que os valores do tempo aumentam os valores correspondentes ao volume de 

Atividade 2 – O volume   ) de água da banheira em função do tempo ( ) é expresso pela 

função        . Complete a tabela abaixo com os valores correspondentes ao volume 

de água da banheira, em seguida responda: 

Tempo       0 1 2 3 4 5 10 15 

Volume             

a) Quando os valores do tempo aumentam, o que ocorre com os valores correspondentes 

ao volume de água da banheira? 

b) À medida que os valores do tempo aumentam acerca de um minuto, a partir de um 

instante qualquer, o quanto aumentam os valores correspondentes ao volume de água da 

banheira? 
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água da banheira também aumentam, e percebam, ainda que intuitivamente, que 

estas são características de uma função crescente. 

Esperamos que para o item (b), os estudantes percebam que à medida 

que os valores do tempo aumentam uma unidade, a partir de um ponto qualquer, 

os valores correspondentes ao volume de água da banheira aumentam cinco 

unidades, e percebam também, ainda que intuitivamente, que essa variação é 

constante e igual a  . 

 

Atividade 3 – No geogebra, represente graficamente a reta de equação     , marque 

um ponto qualquer no eixo   e nomeio de  , trace uma reta perpendicular ao eixo 

passando por   e determine sua intersecção com a reta     , nomeie essa intersecção 

de   e trace uma perpendicular ao eixo   que passe por  , em seguida, movimente o 

ponto   e responda: 

a) Quando os valores de   aumentam, o que ocorre com os valores correspondentes de 

 ?  

b) E quando os valores de   aumentam de     para    , o que ocorre com os valores 

correspondentes de  ? E quando aumentam de     para    ? 

c) À medida que os valores de   aumentam acerca de uma unidade, quantas unidades os 

valores correspondentes de   aumentam?  

d) Nomeie a origem do referencial cartesiano de  , em seguida, construa os segmentos 

   e   , apresente seu “nome e valor”, e calcule o quociente entre as medidas de    e 

  . 

e) Movimente o ponto  , em seguida calcule o quociente entre as novas medidas de    e 

  .  O que se pode observar quanto ao quociente entre as medidas de    e    obtidas 

nesse item e no item anterior? Se você movimentar o ponto   inúmeras vezes, o que 

acontecerá com o valor do quociente entre    e   ?  

f) Considere a função        , obtida na atividade 1, e a equação     . O 

que os valores do eixo   representam? E os valores do eixo  ? 

Essa atividade tem por finalidade conduzir os estudantes a perceber que 

a taxa de variação de      em relação a   é constante e igual a cinco. Para isso, 

apresentamos um breve roteiro que intenta conduzi-los ao cálculo da taxa de 

variação de      em relação a   por meio da tangente trigonométrica do ângulo 

que é formado pela reta de equação      e o eixo das abscissas, fato esse, que 

institucionalizaremos ao final desta situação de aprendizagem.  
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Esperamos para o item (a), que os estudantes percebam que quando os 

valores de   aumentam, os valores correspondentes de   também aumentam, 

caracterizando uma representação gráfica crescente. 

Para o item (b) esperamos que os estudantes percebam que à medida 

que os valores de   aumentam uma unidade, a partir de um ponto qualquer, os 

valores correspondentes de   aumentam sempre cinco unidades, e concluam que 

quando os valores de   aumentam de     para     ou de     para    , os 

valores correspondentes de   aumentam sempre 5 unidades. 

Esperamos que para o item (c), os estudantes generalizem as inferências 

pontuadas a partir do item anterior, e concluam que à medida que os valores de   

aumentam uma unidade, a partir de um ponto qualquer, os valores 

correspondentes de   aumentam a uma taxa constante e igual a cinco unidades. 

Para o item (d), esperamos que os estudantes percebam a taxa de 

variação de   em relação a   por meio do quociente entre as medidas dos 

segmentos vertical e horizontal do triângulo retângulo OAB, por meio da 

manipulação da representação gráfica da função  , e verifiquem, ainda que 

intuitivamente, que a razão 
  

  
   corresponde à taxa de variação de   em 

relação a  . 

Para o item (e), esperamos que os estudantes percebam que para 

quaisquer valores de  , o valor do quociente entre as medidas de AB e AO não 

sofre alterações, ou seja, é sempre o mesmo e igual a 5, e que esse valor 

corresponde à taxa de variação de   em relação a  . 

Para o item (f) almejamos que os estudantes relacionem os valores de   

com os valores referentes ao volume de água da banheira e os valores de   com 

os valores correspondentes ao tempo gasto para enchê-la. 

Atividade 4 – Em um novo arquivo do geogebra, represente graficamente a função 

       , selecione a ferramenta “inclinação”, aplique-a sobre a reta que representa a 

função   e responda: 

a) Qual a medida do segmento vertical? 

b) Qual a medida do segmento horizontal? 

c) Determine o quociente entre a medida do segmento vertical e a medida do segmento 

horizontal. 

d) O que se pode observar quanto ao resultado do quociente obtido no item anterior e os 

resultados obtidos nos itens (d) e (e) da atividade 3? 
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Essa atividade tem por objetivo conduzir os estudantes a perceber, para 

a função        , cuja representação gráfica é a reta de equação     , como 

mostra o gráfico 1, que o valor do coeficiente de inclinação dessa reta 

corresponde à taxa de variação de   em relação a  . 

 

Gráfico 1: Representação gráfica da função         

 

Para os itens (a) e (b) almejamos que os estudantes manipulem as 

ferramentas do geogebra de modo a determinar as medidas dos segmentos 

vertical e horizontal do triângulo retângulo obtido por meio da ferramenta 

“inclinação”, e verifiquem que a medida do segmento vertical é igual a 5, e do 

segmento horizontal é igual a 1. 

Esperamos, para o item (c), que os estudantes relacionem, ainda que 

intuitivamente, a taxa de variação de   em relação a   com o valor do quociente 

entre as medidas dos catetos do triângulo retângulo obtido por meio da 

ferramenta “inclinação”, e concluam que esse valor é sempre o mesmo e igual a 

5.  



12 

Para o item (d), esperamos que os estudantes verifiquem que o 

coeficiente de inclinação da reta de equação      corresponde à taxa de 

variação de   em relação a  . 

As atividades 5 e 6 têm por finalidade conduzir os estudantes a 

compreender a noção de taxa de variação para a função            . 

 

Atividade 5 – Uma caixa de água é abastecida por uma torneira cujo fluxo de água é 

constante e igual a 10 litros por minuto e, simultaneamente, seu conteúdo escoa, por 

outra torneira, cujo fluxo de água é controlado à razão constante de 15 litros por minuto. 

Em certo instante, o volume de água nessa caixa é de 100 litros.  

a) Expresse o volume de água na caixa   minutos depois desse instante, por meio de 

uma sentença matemática?  

b) Complete a tabela abaixo com os valores correspondentes ao volume de água na 

caixa. 

Tempo 
      

0 1 2 3 4 5 10 20 

Volume             

c) À medida que os valores do tempo aumentam, o que ocorre com os valores 

correspondentes ao volume de água da caixa? 

d) Quando os valores do tempo aumentam de     à    , o quanto variam os valores 

correspondentes ao volume de água da caixa? E quando estes valores aumentam de 

     à     ? 

e) Quando os valores do tempo aumentam acerca de uma unidade, a partir de um 

instante qualquer, o quanto variam os valores correspondentes ao volume de água da 

caixa? 

Essa atividade tem por finalidade conduzir os estudantes a perceber, 

para a função            , a taxa de variação de      em relação a   quando 

os valores de   aumentam uma unidade, a partir de um instante qualquer. 

Para o item (a), esperamos que os estudantes apresentem a relação de 

interdependência entre as grandezas em jogo por meio de uma função polinomial 

do tipo          , e concluam que a função             é a solução 

esperada.  
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Para o item (b), almejamos que os alunos concluam que a taxa de 

variação de      em relação a   é constante e igual a cinco unidades negativas, 

para isso, solicitamos que completassem o quadro fornecido de modo a 

apresentar a seguinte solução: 

Tempo (min) 0 1 2 3 4 5 10 20 

Volume (l) 100 95 90 85 80 75 50 0 

Para o item (c), almejamos que os estudantes percebam que à medida 

que os valores do tempo aumentam os valores correspondentes ao volume de 

água da caixa diminuem, o que caracteriza uma função decrescente. 

Para o item (d), esperamos que os estudantes percebam, ainda que 

intuitivamente, que quando os valores do tempo aumentam uma unidade, a partir 

de um instante qualquer, os valores correspondentes ao volume de água da caixa 

diminuem sempre cinco unidades, e concluam que quando os valores do tempo 

aumentam de     à     ou de       à     , os valores correspondentes ao 

volume de água da caixa diminuem cinco litros. 

Para o item (e) esperamos que os estudantes percebam, por meio das 

inferências pontuadas a partir dos itens anteriores, que quando os valores do 

tempo aumentam uma unidade, a partir de um instante qualquer, os valores 

correspondentes ao volume de água da caixa diminuem a uma taxa constante e 

igual a cinco, e concluam que para um acréscimo de tempo de      , a partir de 

um instante qualquer, o volume de água da caixa diminui sempre cinco litros. 

Atividade 6 – No geogebra, represente graficamente a reta de equação         , 

marque um ponto qualquer no eixo  , nomeio de  , trace uma reta perpendicular ao eixo 

  passando por   e determine sua intersecção com a reta de equação         , 

nomeia de   e trace uma reta perpendicular ao eixo y passando por  , em seguida, 

movimente o ponto   e responda: 

a) Considere a função            , obtida na atividade anterior, e a equação   

      . O que os valores do eixo   representam? E os valores do eixo  ? 

b) Quando os valores do tempo aumentam, o que ocorre com os valores correspondentes 

ao volume de água da caixa? 
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c) Quando os valores do tempo aumentam de     à    , o quanto variam os valores 

correspondentes ao volume de água da caixa? E quando estes valores aumentam de 

     à     ? 

d) Quando os valores do tempo aumentam acerca de uma unidade, quantas unidades 

variam os valores correspondentes ao volume de água da caixa?  

e) Selecione a ferramenta “inclinação”, aplique-a sobre a reta que representa 

graficamente a função  , em seguida calcule a razão entre o segmento vertical e o 

segmento horizontal. O que se pode observar entre essa razão e a variação do volume 

de água da caixa quando os valores do tempo aumentam acerca de uma unidade? 

 

Essa atividade tem por objetivo conduzir os estudantes a perceber, por 

meio da representação gráfica da função            , como mostra o gráfico 

2, que a taxa de variação de      em relação a   corresponde ao coeficiente de 

inclinação da reta que a representa graficamente. 

Gráfico 2: Representação gráfica da função             

 

Para o item (a) esperamos que os estudantes relacionem os valores de   

com os valores referentes ao volume de água da caixa e os valores de   com os 

valores correspondentes ao tempo gasto para esvaziá-la. 

Para o item (b), almejamos que os estudantes verifiquem, por meio do 

dinamismo propiciado pelo geogebra, que à medida que os valores do tempo 

aumentam, os valores correspondentes ao volume de água da caixa diminuem, o 

que caracteriza uma função decrescente. 
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Para o item (c), esperamos que os estudantes percebam, ainda que 

intuitivamente, que quando os valores do tempo aumentam uma unidade, a partir 

de um instante qualquer, os valores correspondentes ao volume de água da caixa 

diminuem sempre cinco unidades, e concluam que quando os valores do tempo 

aumentam de     à    , ou de      à      o volume de água da caixa 

diminui sempre cinco litros. 

Almejamos que para o item (d), os estudantes generalizem as inferências 

pontuadas a partir dos itens anteriores, e que concluam que à medida que os 

valores do tempo aumentam uma unidade, a partir de um instante qualquer, os 

valores correspondentes ao volume de água da caixa diminuem sempre cinco 

unidades. 

Para o item (e), esperamos que os estudantes calculem a taxa de 

variação de   em relação a   por meio do quociente entre as medidas dos catetos 

do triângulo retângulo obtido a partir da ferramenta “inclinação”, e percebam, 

ainda que intuitivamente, que a taxa de variação de      em relação a   

corresponde ao coeficiente de inclinação da reta de equação         , como 

mostra o gráfico 3. 

Gráfico 3: Taxa de variação de   em relação a   da reta de equação          

 

Ao final desta situação de aprendizagem pretendemos institucionalizar, 

para uma função do tipo          , com   e   reais e     cujo registro de 

representação gráfica é uma reta de equação       , , que o valor do 

coeficiente angular  , que determina a inclinação dessa reta em relação ao eixo 
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das abscissas, corresponde à taxa de variação de   em relação a  , por unidade 

a mais de  . 

Explicitaremos também, que o valor de   pode ser obtido por meio do 

cálculo da tangente trigonométrica do ângulo que é formado pela reta de 

equação        e o eixo  , se a escala do eixo   for exatamente igual à 

escala do eixo  . 

 

Situação de aprendizagem 2 – Variações não proporcionais – Da taxa de 

variação média à taxa de variação instantânea 

Esta situação de aprendizagem, composta por cinco atividades, consiste 

em conduzir os estudantes à apropriação dos conhecimentos referentes à noção 

de taxa de variação instantânea a partir da noção de taxa de variação média. 

Para isso, as duas primeiras atividades intentam conduzi-los a perceber que a 

velocidade média desenvolvida por um móvel em um determinado intervalo não 

fornece informações precisas quanto a sua velocidade em um instante, e as três 

últimas estudam os fenômenos relacionados à velocidade de um veículo popular 

em um determinado instante a partir da noção de velocidade média. 

Atividade 1 – O maratonista Marílson Gomes dos Santos é o maior vencedor brasileiro 

da São Silvestre, em 2010 ele completou a prova em aproximadamente 44min. Sabendo 

que o percurso da maratona de São Silvestre é de 15 km, determine a velocidade média 

desse maratonista em km/h, em seguida responda: 

a) A velocidade média desenvolvida pelo maratonista durante a prova nos fornece 

informações precisas quanto à velocidade desenvolvida pelo mesmo nos últimos 200 

metros da corrida? Explique. 

b) Pode-se afirmar que esse maratonista em nenhum momento ultrapassou sua 

velocidade média? E que a velocidade média desenvolvida pelo mesmo foi sua 

velocidade em toda a maratona? Explique sua resposta. 

Essa atividade tem por objetivo conduzir os estudantes a perceber que a 

velocidade média de um móvel em um determinado intervalo não fornece 

informações precisas quanto a sua velocidade em um intervalo muito pequeno, ou 

em um instante qualquer. Assim, esperamos que os alunos concluam que a 

velocidade média desenvolvida pelo maratonista foi igual a           . 
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Ressaltamos, porém, que os estudantes devem dar atenção às conversões de 

unidades de medida necessárias à resolução deste item. 

Para o item (a), esperamos conduzir os estudantes a um questionamento 

quanto à precisão do cálculo da velocidade média desenvolvida pelo atleta 

durante a maratona em relação a um intervalo relativamente pequeno, de modo 

que concluam que nos últimos 200 metros de corrida a velocidade do maratonista 

possa ser diferente da velocidade média desenvolvida na maratona. Acreditamos 

que os estudantes podem apresentar algumas justificativas para esse fato, por 

exemplo, eles podem inferir que a velocidade média do maratonista nos últimos 

200 metros foi menor do que          , uma vez que o corredor já estava no 

auge do seu cansaço, ou ainda, podem alegar que a velocidade média do 

maratonista nesse mesmo intervalo, foi maior do que          , visto que esses 

eram os últimos 200 metros de corrida, momento em que os atletas aumentam 

sua velocidade no intuito de diminuir o tempo gasto na maratona, dentre outras 

justificativas plausíveis que podem surgir. 

Para o item (b), esperamos que os estudantes percebam que não se pode 

afirmar que o corredor não ultrapassou sua velocidade média durante a maratona, 

nem que a velocidade desenvolvida pelo atleta foi constante e igual a sua 

velocidade média. 

Atividade 2 – Determine a velocidade média de um carro entre às 8h e às 10h de um 

determinado dia, sabendo que às 8h ele estava no quilômetro 50 e às 10h estava no 

quilômetro 210 da mesma rodovia. A seguir responda:3  

a) É possível afirmar que o carro não ultrapassou os 80 km/h no intervalo considerado? 

Justifique sua resposta. 

b) Sabendo que durante esse percurso o carro esteve parado durante 20 minutos, o que 

se pode afirmar sobre sua velocidade máxima entre os instantes considerados? 

c) A velocidade média desse carro nos fornece informações precisas quanto à velocidade 

desenvolvida pelo mesmo em um determinado instante de tempo, por exemplo, as 

        ? Explique sua resposta.  

                                            
3
 Adaptado de Machado (1988, p. 30). 
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Essa atividade tem por objetivo conduzir os estudantes a uma reflexão 

quanto à precisão do cálculo da velocidade média de um móvel em um intervalo 

muito pequeno ou em um instante qualquer. 

Conduzir os estudantes a perceber que a velocidade média de um móvel 

não fornece informações precisas quanto a sua velocidade em um determinado 

instante, e fazê-los sentir, ainda que intuitivamente, a necessidade de uma 

grandeza que possa auxiliá-los no cálculo dessa velocidade, também são 

finalidades dessa atividade. Assim, esperamos que os estudantes concluam que a 

velocidade média desenvolvida pelo veículo no intervalo de tempo          foi 

igual a          

Para o item (a), esperamos que os estudantes deduzam que não se pode 

afirmar que a velocidade do veículo não ultrapassou sua velocidade média no 

intervalo dado, e apresentem uma justificativa plausível para esse fato.  

Para o item (b) esperamos que os estudantes percebam que o fato do 

veículo ter permanecido parado durante vinte minutos e ter percorrido a mesma 

distância no mesmo intervalo, implica em uma velocidade máxima maior do que 

sua velocidade média.  

Esperamos para o item (c) que os estudantes concluam que a velocidade 

média desenvolvida pelo veículo no intervalo dado, não fornece informações 

precisas quanto a sua velocidade em um determinado instante.  

Ao final dessa atividade, pretendemos fazer uma institucionalização local, 

onde explicitaremos que a velocidade média de um móvel fornece informações 

quanto a sua velocidade em um determinado intervalo, entretanto, não nos 

fornece informações quanto a sua velocidade em um instante qualquer. 

Explicitaremos que para se determinar a velocidade de um móvel em um instante 

qualquer, faz-se necessário o cálculo de sua velocidade instantânea. 
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Atividade 3 – Ao fim de um teste de resistência de um veículo popular, sua trajetória foi 

modelada de acordo com a função horária               (  em metros,   em 

segundos), a partir dessa informação faça o que se pede: 

a) Considere o intervalo de tempo        , calcule      e      e, em seguida, determine 

a velocidade média deste veículo nesse intervalo de tempo. 

b) Agora, determine a velocidade média do veículo no intervalo de tempo        . 

c) Determine a velocidade média do veículo no intervalo de tempo          ? 

d) Considere agora o intervalo de tempo             , onde    representa um 

acréscimo muito pequeno ao instante     , calcule      e        , em seguida 

determine a velocidade média do veículo nesse intervalo de tempo. O resultado obtido 

depende de   , por esse motivo, ele será indicado por      . 

       

e) Com base na expressão matemática apresentada como solução para o item anterior, 

complete a tabela utilizando 4 casas decimais, em seguida preencha as lacunas da 

frase abaixo. 

   2 1 0,1 0,01 0,001 0,0001 

            

 

O valor de    está se aproximando de __________, ao mesmo tempo, o valor de       

está se aproximando de ___________. 

f) Como você interpretaria fisicamente a velocidade média do veículo no item (d), 

quando    tende a zero? 

g) Qual a velocidade do veículo no instante       ? 

 

Essa atividade tem por objetivo conduzir os estudantes ao cálculo da 

taxa de variação instantânea a partir do cálculo da taxa de variação média da 

posição de um veículo em relação ao tempo. 

Para os itens (a), (b) e (c), esperamos que os estudantes apresentem a 

taxa de variação média da função   nos intervalos fornecidos, e percebam, ainda 

que intuitivamente, que esses intervalos diminuem cada vez mais, e que tendem 

há um instante  . Esperamos que para o item (a), os estudantes concluam que a 
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velocidade média desenvolvida pelo veículo foi de       , para o item (b) de 

      , e para o item (c)        .  

Almejamos que para o item (d) os estudantes apresentem a taxa de 

variação média de      em relação a   no intervalo genérico             , em 

que    corresponde a um acréscimo muito pequeno ao instante  , e concluam que 

a expressão             é a solução mais adequada para esse item. 

Para o item (e) esperamos que os alunos deduzam, para o intervalo 

            , que á medida que o valor de    tende a zero, a taxa de variação 

média de      em relação a   tende à taxa de variação instantânea no instante 

    , e completem a tabela fornecida, como segue abaixo: 

 

   2 1 0,1 0,01 0,001 0,0001 

      14 10 7,3 7,03 7,003 7,0003 

 

Em seguida, esperamos que percebam, ainda que intuitivamente, que à 

medida que o valor de    tende para zero, o valor correspondente de       tende 

para      , e que esse valor corresponde à velocidade do veículo no instante 

   . 

Para o item (f), esperamos que os alunos percebam que à medida que    

tende a zero a velocidade média do veículo tende à sua velocidade instantânea 

no instante     . 

Para o item (g), almejamos que os estudantes apresentem a taxa de 

variação instantânea do veículo no instante    , e que concluam que sua 

velocidade neste instante foi igual a     , pois quando    tende a zero,       

      tende a  . 
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Atividade 4 – Agora com o auxilio do geogebra, retomemos os itens da atividade 

anterior. No referencial cartesiano, construa o gráfico de equação           , que 

representa graficamente a função              , em seguida faça o que se pede: 

a) Para o intervalo de tempo        , você verificou que        e que        , em que 

         e          podem representar dois pares ordenados, que por sua vez, podem ser 

representados no plano cartesiano por dois pontos. Marque esses pontos na parábola e 

os nomeie de A e B respectivamente, em seguida faça o que se pede: 

i. Trace uma reta definida por   e  , selecione a ferramenta “inclinação” e aplique-a 

sobre a mesma, em seguida, calcule a razão entre a medida do segmento vertical e a 

medida do segmento horizontal, compare com o resultado que você apresentou no item 

(a) da atividade 3 e determine a velocidade média do veículo neste intervalo de tempo. 

ii. Apresente a equação da reta definida por   e  , em seguida verifique se há algo 

comum entre a equação da reta e o valor da razão que você apresentou no item anterior. 

b) Para o intervalo de tempo        , faça o que se pede:    

i. Construa novamente a representação gráfica da função               e marque 

os pontos           e            sobre a mesma. 

ii.  Trace uma reta definida por   e   , aplique a ferramenta “inclinação” sobre a 

mesma, calcule a razão entre a medida do segmento vertical e a medida do segmento 

horizontal, em seguida, compare o resultado com a solução apresentada no item (b) da 

atividade 3 e determine a velocidade média do veículo neste intervalo de tempo. 

iii. Apresente a equação da reta definida por   e    e verifique o que há em comum 

entre esta equação e o valor da razão fornecido obtida no item anterior. 

c) Para o intervalo de tempo          , faça o que se pede: 

i. Construa novamente a representação gráfica da função               e marque 

os pontos           e                sobre a mesma. 

ii. Trace uma reta definida por A e B”, aplique a ferramenta “inclinação” sobre a mesma, 

calcule a razão entre a medida do segmento vertical e a medida do segmento horizontal, 

compare o resultado obtido com o resultado que você apresentou no item (c) da atividade 

3 e determine a velocidade média do veículo neste intervalo de tempo. 

iii. Apresente a equação da reta definida por   e     e novamente observe o que há em 

comum entre esta equação e o valor da razão que você apresentou no item anterior. 
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Análise da atividade 4 

Essa atividade tem por objetivo conduzir os estudantes a perceber, via 

registro de representação gráfica da função              , como mostra o 

gráfico 4, que o valor da taxa de variação média de      em relação a  , em um 

intervalo qualquer, corresponde ao coeficiente angular da reta secante a 

representação gráfica de     , definida por dois pontos do tipo “        ”, extremos 

desse intervalo. 

Gráfico 4: Representação gráfica da função               

 

Almejamos que para o item (a), os estudantes verifiquem que o 

coeficiente angular da reta de equação          corresponde à taxa de 

variação média de      em relação a   no intervalo        , como foi verificado no 

item (a) da atividade anterior, e concluam que a taxa de variação média de      

em relação a   no intervalo         foi igual a 13, como mostra o gráfico 5. 

Gráfico 5: Reta secante a representação gráfica da função               nos pontos A e B 

 



23 

Para o item (b), esperamos que os estudantes percebam que o 

coeficiente angular da reta de equação          corresponde à taxa de 

variação média de      em relação a   no intervalo        , como foi verificado no 

item (b) da atividade anterior, e concluam que o valor da taxa de variação média 

de      em relação a   nesse intervalo foi igual a 10, como mostra o gráfico 6. 

Gráfico 6: Reta secante a representação gráfica da função               nos pontos   e    

 

Para o item (c), esperamos que os estudantes deduzam que o coeficiente 

de angular da reta de equação             corresponde à taxa de variação 

média de      em relação a   no intervalo          , como foi verificado no item (c) 

da atividade anterior, e concluam que a taxa de variação média de      em 

relação a   foi igual a 7,3, como segue no gráfico 7. 

Gráfico 7: Reta secante a representação gráfica da função               nos pontos   e     
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Ao final desta atividade pretendemos institucionalizar localmente, via 

registro de representação gráfica da função              , que o valor da 

taxa de variação média de      em relação a   em um intervalo qualquer do 

domínio de  , corresponde ao coeficiente angular da reta secante a representação 

gráfica de     , definida por dois pontos do tipo “        ” extremos desse 

intervalo. 

 

Atividade 5 – Na atividade anterior, você deve ter observado que os pontos  ,    e     

estão se aproximando cada vez mais do ponto  . Na atividade 3, você pôde verificar que 

à medida que o intervalo    se aproxima de zero, isto é, quando os pontos que definem 

as retas secantes aproximam-se cada vez mais do ponto  , o intervalo de tempo 

aproxima-se cada vez mais do instante     , e a velocidade média do veículo tende à 

velocidade instantânea do mesmo no instante     , que é igual a     . No geogebra, 

construa o gráfico de equação           , que representa graficamente a função 

             , marque o ponto           , em seguida faça o que se pede: 

a) Selecione a ferramenta “reta tangente”, aplique-a no ponto   da representação gráfica 

de  , de modo a obter uma reta tangente à curva no ponto  , em seguida, marque um 

ponto qualquer sobre a representação gráfica de  , nomeio de B, trace uma reta definida 

por A e B e aplique a ferramenta “inclinação” sobre a mesma, movimente o ponto B e 

complete a frase: À medida que o ponto   se aproxima do ponto  , o intervalo de tempo 

   aproxima-se de _________.  

b) Aproxime o ponto B o máximo possível do ponto A, calcule a razão entre o segmento 

vertical e o segmento horizontal, fornecidos pela ferramenta “inclinação”, e compare o 

resultado com a solução que você apresentou no item g da atividade 3. 

c) Assim pode-se concluir que: quando o intervalo de tempo tende a zero, ou seja, 

quando o ponto B aproxima-se o máximo possível do ponto A, a velocidade média do 

veículo tende à sua velocidade instantânea, que é igual a _________ 

 

Essa atividade tem por objetivo conduzir os estudantes a perceber, ainda 

que intuitivamente, que à medida que o intervalo    diminui, os pontos que 

definem a reta secante    aproximam-se cada vez mais um do outro, de modo 
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que a reta tenda tangenciar a representação gráfica de      no ponto  , como 

mostra o gráfico 8. 

Gráfico 8: Reta tangente à representação gráfica de      no ponto   

 

Para o item (a), almejamos que os estudantes percebam que à medida 

que o intervalo    aproxima-se de zero, os pontos que definem a reta secante 

aproximam-se cada vez mais um do outro. 

Esperamos que para o item (b), os estudantes percebam, ainda que 

intuitivamente, que a taxa de variação de      em relação a   corresponde ao 

coeficiente angular da reta tangente a representação gráfica de      no ponto  , e 

concluam que a taxa de variação de      em relação a   no ponto   é igual a 7. 

Para o item (c), esperamos que os estudantes generalizem as inferências 

e conjecturas pontuadas a partir dos itens anteriores, e concluam que quando o 

intervalo    tende a zero, a velocidade média do veículo tende à sua velocidade 

instantânea no instante     , que é igual a      . 

Na fase de institucionalização, pretendemos evidenciar que para uma reta 

de equação       , com   e   reais e    , tangente à representação gráfica 

de uma função      em um ponto   de seu domínio, o valor do coeficiente 

angular  , que determina a inclinação dessa reta em relação ao eixo das 

abscissas, corresponde ao valor da taxa de variação instantânea de      em 

relação a   no ponto  . 
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Situação de aprendizagem 3 – Taxa de variação no ponto 

Esta situação de aprendizagem, composta por duas atividades, consiste 

em estudar os fenômenos relacionados à velocidade instantânea de uma moto 

600cc em um teste de arrancada. Para desenvolver as atividades baseamo-nos 

em Silva (2002), uma vez que o autor propõe que sejam escolhidos uma função   

e um ponto   de seu domínio, “de modo a propiciar uma ‘boa visualização’ gráfica 

das retas secantes e da reta tangente” a representação gráfica de  . 

Atividade 1 – Em um circuito de rua foi realizado um teste de arrancada com uma moto 

600cc, a fim de verificar o desempenho da mesma em diferentes situações do dia a dia. 

Ao fim do teste, constatou-se que seu movimento, em um intervalo de tempo 

relativamente pequeno, obedece à função horária       
 

 
,   em metros e   em 

segundos, a partir dessa informação faça o que se pede: 

a) Calcule a velocidade média da moto para o intervalo de tempo          

b) Calcule a velocidade média da moto para o intervalo de tempo          

c) Calcule a velocidade média da moto para o intervalo de tempo          

d) Considere o intervalo de tempo         , onde    representa um acréscimo muito 

pequeno ao instante     , calcule      e        , em seguida determine a velocidade 

média da moto nesse intervalo de tempo. O resultado obtido depende de   , por esse 

motivo, ele será indicado por      . 

       

Essa atividade tem por objetivo conduzir os estudantes ao cálculo da 

taxa de variação média, via registro de representação algébrica, da posição de 

uma moto em relação ao tempo em um intervalo genérico         , em que    

representa um acréscimo muito pequeno ao instante  , para isso, solicitamos o 

cálculo à taxa de variação média da posição   em relação ao tempo   em alguns 

intervalos pré-definidos por nós, e no intervalo genérico         . 

Para o item (a) esperamos que os estudantes calculem a velocidade 

média da moto no intervalo        , e concluam que sua velocidade foi         . 

Almejamos que para o item (b), os estudantes calculem a velocidade 

média da moto no intervalo        , e concluam que foi igual a          . 

Para o item (c), esperamos que os estudantes calculem a velocidade 

média da moto no intervalo        , e concluam que foi igual a        . 
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Para o item (d), esperamos que os estudantes calculem a velocidade 

média da moto no intervalo genérico         , em que    representa um 

acréscimo muito pequeno ao instante  , e concluam que a expressão matemática 

               representa algebricamente a velocidade média da moto neste 

intervalo.  

 

Atividade 2 – No geogebra, construa o gráfico de equação    
 

 
, que representa 

graficamente a função horária que descreve o movimento da moto, como fora 

apresentado no item anterior, em seguida determine: 

a) As coordenadas de um ponto   da representação gráfica de   que tem abscissa igual a 

1 e localize-o na representação gráfica. 

          

b) P é um ponto genérico da representação gráfica de  , assim as coordenadas do ponto 

P são P(       .  

i. Determine as coordenadas do ponto P tal que    ; 

           

ii. Determine as coordenadas do ponto P’ tal que    ; 

           

iii. Determine as coordenadas do ponto P’’ tal que    . 

           

c) Na representação gráfica de  , localize os pontos P, P’ e P’’, em seguida, trace as 

retas AP, AP’ e AP’’, e faça o que se pede: 

i. À medida que o valor de   diminui cada vez mais e aproxima-se do instante    , o 

ponto           aproxima-se cada vez mais do _______________. 

ii. Selecione a ferramenta inclinação, aplique na reta AP, calcule a razão entre os 

segmentos vertical e horizontal e verifique se há algo em comum entre esse 

resultado e o que você apresentou no item (a) da atividade 1, e faça o mesmo 

procedimento para as retas AP’ e AP”, comparando com os resultados 

apresentados nos itens (b) e (c) da atividade 1. 

d) Retome a expressão matemática que você apresentou como solução para o item (d) 

da “atividade 1”,       
 

    
 e, em seguida responda: 

i. Se tomarmos o valor de    cada vez mais próximo de 0, o valor da velocidade 

média da moto se aproxima de um número real  , que corresponde a sua 

velocidade instantânea no instante    . Qual o valor de  ? 
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ii. Escreva a equação da reta   que passa pelo ponto         e tem coeficiente de 

inclinação  . 

iii. Esboce os gráficos da reta   e da função       
 

 
, no mesmo plano cartesiano, 

em seguida, selecione a ferramenta “inclinação”, aplique-a na reta   e calcule a 

razão entre os segmentos vertical e horizontal e compare com a solução que você 

apresentou no subitem (i) desse item. 

 

Essa atividade tem por finalidade conduzir os estudantes a identificar o 

coeficiente de inclinação da reta tangente a representação gráfica da função 

      
 

 
 no ponto         como a taxa de variação instantânea de      no 

instante    . 

Esperamos que para o item (a) os estudantes determinem as 

coordenadas do ponto         , e localizassem-no na representação gráfica 

de     , como mostra o gráfico 9. 

Gráfico 9: Ponto          na representação da função           
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Para o item (b), esperamos que os estudantes determinem três pontos 

distintos do tipo           pertencentes à representação gráfica de  , e concluam 

que os pontos solicitados são:                       e         .  

Para o item (c), almejamos que os estudantes percebam, a partir das 

retas secantes a representação gráfica de  , como mostra o gráfico 10, que ao se 

tomar valores de   cada vez mais próximos do instante    , os pontos que 

definem estas retas aproximam-se cada vez mais um do outro, e que o valor de 

seus coeficientes angulares, que determinam a inclinação dessas retas em 

relação ao eixo das abscissas, correspondem à velocidade média da moto nos 

intervalos fornecidos. Esperamos também, que os alunos percebam, ainda que 

intuitivamente, que a reta secante    tende a tangenciar a representação gráfica 

de      no ponto  . 

Gráfico 10: Retas secantes a representação gráfica de      

 

Para o item (d) esperamos que os estudantes apresentem a equação da 

reta tangente à representação gráfica de      no ponto  , percebam que o 

coeficiente angular dessa reta corresponde à taxa de variação instantânea de      

em relação a   no ponto  , e concluam que a reta de equação       é 

tangente a representação gráfica de      no ponto   e que o valor do seu 
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coeficiente angular corresponde à taxa de variação de      em relação a   neste 

ponto, como mostra o gráfico 11.  

Gráfico 11: Reta tangente a representação gráfica de      no ponto   (fixo) 

 

Ao final desta situação de aprendizagem, institucionalizaremos o 

coeficiente angular da reta tangente à representação gráfica de uma função      

em um ponto   de seu domínio, como a taxa de variação de      em relação a   

no ponto  , esta que denominaremos de taxa de variação instantânea de      em 

relação a   no ponto  . 

 

Situação de aprendizagem 4 – Taxa de variação da taxa de variação 

 

Esta situação de aprendizagem, que é composta por uma atividade, 

consiste em estudar a taxa de variação da taxa de variação da função polinomial 

           .  
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Atividade 1 – Em uma fábrica de acessórios automobilísticos, a função           

   representa o custo  , em reais, para se produzir   unidades de espelhos 

retrovisores de um determinado veículo. A partir dessa informação, preencha a tabela 

e as lacunas abaixo e responda: 

       

0  

1  

2  

3  

4  

5  

a) Quando os valores de   aumentam de     para    , quantas unidades 

aumentam os valores correspondentes de     ? E quando estes valores aumentam 

de     para    ? 

b) Quando os valores de   aumentam cerca de uma unidade, os valores 

correspondentes de      aumentam sempre das mesmas unidades, ou seja, 

aumentam a uma taxa constante? 

c) A tabela a seguir apresenta a variação do custo de produção por unidade a mais 

de   e os espaços ao lado correspondem à variação da variação do custo de 

produção, complete-a em seguida responda:  

 

       

0 0 

1 6 

2 16 

3 30 

4 48 

5 70 

i. Quando os valores de   aumentam cerca de uma unidade, por exemplo, de 

     para     , de quantas unidades aumentam os valores da taxa de 

variação de     ? E quando esses valores aumentam de       para   

   ? 

ii. Como se pode observar, quando os valores de   aumentam cerca de uma 

unidade, os valores correspondentes de      não aumentam a uma taxa 

constante, entretanto, pode-se perceber que os valores da taxa de variação da 

taxa de variação de      em relação a   aumentam _________ unidades. 
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Essa atividade tem por objetivo conduzir os estudantes a perceber que a 

taxa de variação da taxa de variação da função polinomial             é 

constante.  

Almejamos que os estudantes completem a tabela fornecida e percebam, 

ainda que intuitivamente, que à medida que os valores de   aumentam uma 

unidade, os valores correspondentes de      não aumentam a uma taxa 

constante, como mostra o tabela 1.  

Tabela 1: Taxa de variação média de      em relação a   

       

0 0 

1 6 

2 16 

3 30 

4 48 

5 70 

 

Para o item (a) esperamos que os estudantes percebam que à medida 

que os valores de   (quantidade de retrovisores) aumentam uma unidade os 

valores de      (custo de produção) não aumentam a uma taxa constante.  

Esperamos que no item (b) os estudantes generalizem as inferências 

pontuadas a partir do item (a), e percebam que quando os valores de   aumentam 

uma unidade, os valores correspondentes de      não aumentam a taxas 

constantes. 

Para o item (c), esperamos que os estudantes percebam que a taxa de 

variação da taxa de variação de      em relação a   é constante e igual a quatro 

unidades, como mostra a tabela 2. 

Tabela 2: Taxa de variação da taxa de variação de      em relação a   
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Ao final desta situação de aprendizagem, institucionalizaremos que a taxa 

de variação da taxa de variação de uma função do tipo               é 

sempre a mesma, ou seja, é constante. 

Apresentamos no presente trabalho uma proposta para abordar a ideia de 

taxa de variação instantânea no âmbito do Ensino Médio baseada na Teoria das 

Situações Didáticas e na Teoria de Registros de Representação Semiótica. 

Acreditando que estudantes do 3º ano do Ensino Médio podem se apropriar da 

ideia de taxa de variação instantânea a partir da noção de taxa de variação, 

elaboramos a seguinte questão de pesquisa: Estudantes do 3º ano do Ensino 

Médio podem compreender a ideia de taxa de variação instantânea por meio 

de uma abordagem intuitiva da noção de taxa de variação? 

Para respondê-la, confirmar ou refutar nossa hipótese bem como atingir 

nosso objetivo de pesquisa, elaboramos e aplicamos uma sequência didática para 

oito alunos do 3º ano do Ensino Médio de uma escola da rede pública do Estado 

de São Paulo.  

Embora algumas noções matemáticas, que julgávamos fazer parte do 

conhecimento matemático dos estudantes, não foram mobilizadas pelos mesmos, 

como, por exemplo, os conhecimentos referentes à ideia de conversão de 

unidades de medidas e os referentes a ideia de velocidade média, nossa 

sequência didática parece tê-los conduzido à compreensão da ideia de taxa de 

variação instantânea de uma função   em um ponto qualquer de seu domínio. 

Verificamos que estudantes do 3º ano do Ensino Médio podem construir 

significado para a noção de taxa de variação instantânea a partir de uma 

abordagem intuitiva da ideia de taxa de variação, desde que não se traga para 

esse nível de escolaridade a estrutura e as terminologias abordadas no Ensino 

Superior. Acreditamos que a noção de taxa de variação instantânea deve ser 

trazida à Educação Básica por conta de suas ideias fundamentais, e não por 

conta dos conceitos e nomenclaturas que estão imbricadas no estudo do Cálculo 

Diferencial. 

Parece-nos que a construção de significado para a ideia de taxa de 

variação instantânea deu-se somente por meio da mobilização simultânea de 

registros de representação algébrica, gráfica e tabular. Para nós, o processo de 
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ensino e aprendizagem da ideia de taxa de variação instantânea no âmbito do 

Ensino Médio deve ser abordado por meio de situações de aprendizagem que 

permitam a coordenação entre os vários registros de representação, de modo que 

os estudantes tenham independência e condições para construir significado para 

esta ideia. 

Aos professores que pretendem utilizar nossa sequência didática, 

ressaltamos que os erros e equívocos observados foram devidamente corrigidos, 

e a sequência com as devidas alterações encontra-se no apêndice A, ressaltamos 

também, que não consideramos está pesquisa finalizada, sentimos a necessidade 

de trabalhar alguns aspectos mais detalhadamente, como, por exemplo, a ideia 

de taxa de variação da taxa de variação. 

 

 

 


