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Resumo:

O presente artigo analisa se e como os registros de representação semiótica (DUVAL, 2003, 2009, 2010) são
mobilizados nos livros didáticos adotados pelas turmas de terceiro ano do ensino médio de duas escolas públicas de
Itabaiana/SE ao enfatizar conceitos relacionados ao ensino de geometria analítica. Para tanto, desenvolve-se uma
pesquisa qualitativa seguindo os princípios de análise de conteúdo, elaborada por Bardin (2010), no qual prevê a
apreciação de documentos por meio da pré-análise, da exploração do material e do tratamento dos resultados,
inferência e interpretação. A partir dessa pesquisa é possível verificar que no livro Conexões com a Matemática há a
presença de 46,80% das atividades voltadas para a abordagem do ensino de geometria analítica, além de notificarmos
que há a predominância das conversões de registros, partindo do algébrico e chegando ao geométrico, além do
processo inverso dessa conversão, e que no livro Matemática – Contexto & Aplicações somente 28,64% das atividades
estão voltadas para esse conteúdo. Salienta-se que nessas atividades está presente o uso das conversões que
possibilitam ao aluno uma compreensão de que um mesmo objeto matemático pode ser representado em diversos
registros, tais como o algébrico, geométrico, gráfico, numérico.

Palavras-chave: Registros de Representação Semiótica, Geometria Analítica e Livro Didático.

Abstract:

This article examines whether and how the registers of semiotic representation (Duval, 2003, 2009, 2010) are mobilized
in the textbooks adopted by groups of third year high school students from two public schools Itabaiana / SE to
emphasize concepts related to teaching analytical geometry. To do so, it develops a qualitative research following the
principles of content analysis developed by Bardin (2010), which provides for the examination of documents by means
of pre-analysis, the exploration of material and treatment results, and inference interpretation. From this research we
can see that in the book Connections with Mathematics there is the presence of 46.80% of activities directed to
approach the teaching of analytic geometry, and notify you that there is a predominance of conversions of records,
starting from the algebraic and coming to geometric, beyond the reverse process of this conversion, and in the book
Mathematics - Context & Applications only 28.64% of the activities are geared to that content. It is noted that these
activities is present the use of conversions that allow the student an understanding that the same mathematical object
can be represented in several records, such as algebraic, geometric, graphic, numeric.
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INTRODUÇÃO

Esta pesquisa visa analisar se e como os registros de representação semiótica são mobilizados no ensino de geometria
analítica tomando como fonte de pesquisa os livros didáticos adotados pelas turmas de 3º ano do Ensino Médio do
Colégio Estadual Murilo Braga e do Colégio Estadual Eduardo Silveira ambos situados na cidade de Itabaiana/SE, cidade
que sedia o primeiro polo de expansão da Universidade Federal de Sergipe.

A escolha dessas escolas aconteceu por causa da aplicação do estágio supervisionado em ensino de matemática ter
acontecido nas referidas escolas. Elas são referência para a cidade, uma delas funciona desde a década de 1950 e traz
um legado para o estado de Sergipe enquanto a outra recebeu o Prêmio Gestão. Sobre o universo de pesquisa
mostraremos a seguir a compactação dos elementos envolvidos, apresentando as principais especificidades das escolas
nas quais os sujeitos da pesquisa atuam.

Tabela 01: Caracterização das escolas estaduais de Itabaiana/SE e o livro didático adotado.

Colégio Livro Didático Turno Professor Turmas Quantidade de alunos

Colégio Image: clip_image002.png
Matemática Contexto &
Aplicações (Dante)

Manhã Prof Image: clip_image002.png1 Image: clip_image002.pngA1 35

Tarde Prof Image: clip_image002.png2 Image: clip_image002.pngB2 40

Colégio Image: clip_image004.png
Conexões com a
Matemática

Manhã Prof Image: clip_image004.png1
Image: clip_image004.pngC1 29

Image: clip_image004.pngC2 25

Tarde Prof Image: clip_image004.png2
Image: clip_image004.pngD1 24

Image: clip_image004.pngD2 18

Fonte: Coordenação Pedagógica das escolas (2012)

Cabe ressaltar que selecionamos conteúdos matemáticos vinculados a geometria analítica, pois de acordo com nosso
entendimento eles possibilitam a inter-relação entre os campos da álgebra e da geometria, diferentemente do que
ocorre nos demais anos do ensino fundamental e do ensino médio nos quais esses campos da matemática são,
geralmente trabalhados separadamente.

De acordo com as Orientações Curriculares Nacionais do Ensino Médio – Ciências da Natureza, Matemática e suas
Tecnologias (BRASIL, 2006), podemos analisar a relação existente entre a álgebra e a geometria justamente quando se
trabalha com o ensino de geometria analítica, no 3º Ano do Ensino Médio. Essa etapa da educação básica deve não
apenas ter a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, como também,
relacioná-los e solucioná-los no ensino médio.

Diante dessas concepções, a abordagem do ensino de geometria analítica segundo as Orientações Curriculares afirmam:

O trabalho com a geometria analítica permite a articulação entre geometria e álgebra. Para que
essa articulação seja significativa para o aluno, o professor deve trabalhar as duas vias: o
entendimento de figuras geométricas, via equações, e o entendimento de equações, via figuras
geométricas. (BRASIL, 2006, p. 77)

Uma teoria que garante essa mobilização entre os vários campos da Matemática é a teoria dos registros de
representação semiótica propostas por Raymond Duval (2009, p. 31), quando ele aborda a aquisição do conhecimento a
partir dos diferentes tipos de registros de representação. Mas por que estudar os registros de representação semiótica
Pois tais registros possibilitam a transição que o sujeito dispõe para explorar informações e poder comunicá-las, tais
tendências da educação Matemática estão presentes nos PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais), nos PCN do Ensino
Médio (Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias), nas Orientações Curriculares para o Ensino Médio
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(BRASIL, 2006).

Os registros de representação semiótica utilizam diferentes linguagens ou sistemas simbólicos para representar o objeto
matemático e efetivar a sua compreensão. Essas representações podem dar-se no registro dos números, na língua
materna ou natural, nas gravuras, nas figuras geométricas, na escrita algébrica, nos gráficos cartesianos, nas tabelas
de valores, nas linguagens formais, no estudo do ponto, no cálculo de distância, na análise da reta, da circunferência,
das cônicas, para que os alunos reconheçam e mobilizem a álgebra e a geometria, com a finalidade de compreender
esse conceito, as generalizações e suas propriedades.

Entendido o significado de uma equação, deve-se iniciar o estudo das equações da reta e do
círculo. Essas equações devem ser deduzidas, e não simplesmente apresentadas aos alunos,
para que, então, se tornem significativas, em especial quanto ao sentido geométrico de seus
parâmetros. As relações entre os coeficientes de pares de retas paralelas ou coeficientes de
pares de retas perpendiculares devem ser construídas pelos alunos. Posições relativas de retas
e círculos devem ser interpretadas sob o ponto de vista algébrico, o que significa discutir a
resolução de sistemas de equações. Aqui estamos tratando do entendimento de formas
geométricas via álgebra. (BRASIL, 2006, p. 77).

Diante dessa conexão que existe entre a geometria e a álgebra é que o ensino da geometria analítica proporciona um
tratamento algébrico e suas propriedades com elementos geométricos enfatizando assim, a necessidade do aluno em
ter o contato com essa mobilização e poder transformar e resolver problemas geométricos com equações, sistemas e
inequações. O aluno deve perceber que determinado problema matemático pode ser resolvido de acordo com
determinadas características.

Um exemplo que garante como um objeto matemático pode ser abordado e mobilizado é dado por Silva (2004, p. 35)

A construção de uma reta que passe por um ponto dado e seja paralela a uma reta dada pode
ser obtida de diferentes maneiras. Se o ponto e a reta forem desenhados em papel, a solução
pode ser feita por meio de uma construção geométrica, usando-se instrumentos. No entanto,
se o ponto e a reta são dados pro suas coordenadas e equações, o mesmo problema possui
uma solução algébrica, mas que pode ser representada graficamente. (SILVA, 2004, p. 35)

Diante dessa análise e do entendimento sobre a mobilização de um objeto matemático, iniciou-se o processo de coleta
de dados. Antes, porém, foi realizado um levantamento bibliográfico, visando conhecer um pouco mais o objeto
matemático de pesquisa, a geometria analítica com enfoque na Teoria dos registros de representação. Inicialmente,
buscaram-se teses e dissertações, na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), no site da Scielo, nos
periódicos da CAPES, trabalhos que tivessem no título palavras “registros de representação semiótica” ou “geometria
analítica”. Além dessa busca, foi realizada uma nova pesquisa nos bancos de dissertações e teses de algumas
universidades que ofertam cursos de pós-graduação em Educação Matemática, Ensino de Ciências e Matemática, a
saber: PUC/SP, PUC/MG, PUC/RS, ULBRA, UFPE, UNIBAN, UEL, UEM, UFMT, UFS.

Um trabalho que contribuiu para a nossa pesquisa foi elaborado por Karrer (2006) pela PUC/SP, no qual há a articulação
entre elementos algébricos e a geometria ao abordar transformações lineares, tendo como objetivo expressar essas
transformações em diferentes registros, além da mobilização entre esses registros.

Dentre as pesquisas que focalizam a os registros de representação semiótica e o ensino de geometria analítica
destacam-se alguns textos. O trabalho de Breunig (2009) faz uma abordagem dos conceitos de álgebra envolvendo o
Projeto de Pesquisa – Propostas Curriculares de Matemática e aquisição conceitual na perspectiva dos registros de
representação, identificando segundo a proposta de Duval (2003) nos livros didáticos da Coleção Tudo é Matemática de
Luiz Roberto Dante (2002), discutindo assim, os registros algébricos que podem ser explorados. Vale salientar que esse
trabalho foi selecionado, uma vez que faz uma abordagem ao livro didático e que auxiliou na análise do mesmo,
verificando elementos tais como conversões de registros (algébricos, geométricos, numéricos), além dos tratamentos
algébricos encontrados nas atividades propostas pela autora.
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Dallemole (2011) abordou as conversões entre os registros de língua natural e registros algébricos e vice-versa, ambos
referentes ao estudo da circunferência utilizando um ambiente virtual chamado Siena. Esse trabalho visou detectar as
dificuldades apresentadas pelos alunos do curso de licenciatura em Matemática da ULBRA (Universidade Luterana do
Brasil) Campus Canoas/RS, constatando assim que os alunos possuem dificuldades na conversão entre esses registros.
Por isso, vale ressaltar a importância do uso da teoria dos registros de representação no processo de
ensino-aprendizagem.

Esse texto apresenta uma análise da abordagem da teoria dos registros de representação no ensino de geometria
analítica juntamente com a utilização de um ambiente virtual proposto pela autora. Nele pôde-se verificar as
mobilizações utilizadas nas resoluções de algumas atividades no ambiente virtual Siena, salientando assim a
importância de se trabalhar com os mais diversos registros, tais como o registro gráfico, algébrico e geométrico.

Com base nesses aspectos e com a ideia de se trabalhar com a análise do livro didático (LD) disponibilizado pela escola,
já que o LD é uma ferramenta importante no trabalho docente, uma vez que os encaminhamentos didáticos propostos
nele influenciam nos métodos didáticos utilizados pelos professores, optamos por garimpar as mobilizações utilizadas na
resolução das atividades propostas nesses livros.

O referencial metodológico empregado segue os princípios da pesquisa qualitativa ancorados na análise de conteúdo de
Bardin (2010) buscando indícios dos campos da geometria analítica nos livros didáticos de cada uma das turmas de 3º
ano, de cada um dos quatro professores de Matemática que atuaram nessa série no ano de 2012, na rede estadual de
ensino de Itabaiana/SE.

Esse trabalho faz parte de uma pesquisa de dissertação que tem como instrumento de coleta de dados os livros
didáticos, os cadernos e as sequências de ensino, mas para esse texto a abordagem será concentrada apenas aos dados
relacionados a análise do livro didático.

ALGUNS ASPECTOS HISTÓRICOS DO DESENVOLVIMENTO DA GEOMETRIA ANALÍTICA E DOS REGISTROS DE
REPRESENTAÇÃO SEMIÓTICA

Sabe-se que a origem tanto da aritmética quanto da geometria é algo impreciso, porém há registros que esses ramos
da matemática tenham surgido antes mesmo da escrita. Segundo Boyer (1996, p. 04), Heródoto (485 – 430 a. C.) e
Aristóteles (384 – 322 a. C.) não propuseram a origem da matemática além da civilização egípcia, contudo é sabido que
a geometria tinha raízes mais antigas. Heródoto afirmava que a geometria teria sido iniciada no Egito, uma vez que ela
foi desenvolvida a partir da necessidade prática de fazer novas medidas de terra após cada inundação anual no vale do
rio. Já Aristóteles achava que a geometria teria sido fundamentada no Egito a partir de uma classe sacerdotal com
lazeres.

O desenvolvimento da geometria pode ter sido estimulado por necessidades como construção e demarcações de
terrenos, em relações de configuração e ordem, ou seja, tanto o princípio de contagem quanto a geometria surgem de
atividades e rituais primitivos buscando compreender o mundo a sua volta.

A partir das equações que eram trabalhadas no cotidiano dos agrimensores daquela época, e com os avanços das
representações geométricas pertinentes a esse trabalho estudiosos verificaram que a geometria era conectada com a
representação algébrica. Diante desse contexto surgem os primeiros indícios do que chamamos hoje de geometria
analítica.

Segundo Ostermann & Wanner (2012) a origem da geometria analítica procede da seguinte forma:

Álgebra, com suas identidades e equações, nasceu de figuras geométricas no Livro II da obra
de Euclides e no livro do al-Khwarizmi. Durante os séculos seguintes, principalmente nas mãos
de Stifel, Cardano, Viète e Descartes, esta ciência tornou-se um instrumento cada vez mais
poderoso em seu próprio estágio. Deste desenvolvimento, a princípio, apenas números e
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árabes símbolos de texto, em seguida, cada vez melhores para as operações algébricas,
finalmente, o introdução de cartas para valores numéricos conhecidos e desconhecidos. O uso
desta ferramenta por Viète e Descartes para resolver problemas geometricos, em seguida,
levou a uma grande revolução na geometria. Isto resultou, sob a influência de Introduction de
Euler em Analysin Infinitorum, vol. II, na criação do que hoje é chamado de geometria
analítica. (OSTERMANN & WANNER, 2012, p. 157, tradução de nossa autoria).

No livro de Ostermann & Wanner (2012) encontramos figuras que expressam os primeiros registrosalgebricos
encontrados, ou seja, trata-se do berço da algebra na matemática, envolvendo assim as questoes geometricas.
Verificamos os primeiros algoritmos algebricos, relacionados a conceitos geometricos, no decorrer da história. A
primeira sessão traz um problema datado do ano de 830, trabalhado por al-Khwarizmi. Em seguida há uma resolução
de atividade realizada por Cardano, nela a partir da geometria de um cubo temos uma relação explícita de sua
generalização, na forma algébrica. Ainda seguindo a cronologia da evolução da geometria e da álgebra conectadas
seguem as contribuições de Viète e Descartes para a formalização da geometria analitica.

Em vários livros de história da Matemática temos que a geometria analítica não tem uma origem precisa. Segundo Eves
(2004, p.383) os que defendem que Oresme foi quem primeiro contribuiu para a formalização da geometria analítica
argumentam que com o aspecto de seu trabalho, seria a primeira manifestação explícita da equação da reta. Depois
disso, e com o notável reconhecimento dos seus estudos várias foram as cópias de seu texto podendo assim ter
influenciado matemáticos posteriores.

Antes das contribuições de Oresme, todo objeto matemático de geometria era resolvido apenas com lápis, papel, régua,
compasso, esquadro, etc., mas após o desenvolvimento da geometria analítica foi possível estabelecer representações
algébricas para os objetos matemáticos, ou seja, além das medições, os cálculos eram realizados de forma analítica,
chegava-se a generalização das equações para representar retas, elipses, circunferências, dentre outras regiões planas.

Já Boyer (1996, p. 231) em seus estudos concede o legado da fundação da geometria analítica a René Descartes, numa
tentativa de voltar ao passado. Se Descartes em 1628 estava ou não em plena posse de sua geometria analítica, não é
claro, mas a data efetiva da efetivação da geometria cartesiana não pode ser muito posterior a isso, afirma Boyer
(1996, p.231).

Com base nessas afirmações sobre a origem da geometria analítica, as representações já eram utilizadas muito tempo
antes, uma vez que diversos estudiosos usavam métodos que facilitavam seus estudos sobre localização de pontos
através de coordenadas, estudo de figuras geométricas, entre outros.

Ressalta-se então que esses estudiosos se utilizavam dessas melhorias para poder facilitar e promover melhorias para
seu povo. Diante do que foi exposto podemos registrar que a geometria analítica:

[...] é um ramo da Matemática que estuda o lugar geométrico dos pontos do plano ou do
espaço utilizando os princípios da álgebra. Os sistemas de coordenadas se constituem no
princípio fundamental para o tratamento das equações que descrevem lugares geométricos.
Comumente, o de coordenadas cartesianas é utilizado para estabelecer a relação entre as
equações e os gráficos de uma reta, de um plano, ou de lugares geométricos notáveis como,
por exemplo, a parábola ou o cilindro. (FREITAS, 2003, p. 07)

Uma das características da atividade matemática é a diversidade de registros de representação semiótica que ela
mobiliza obrigatoriamente. No entanto, essa diversidade raramente é levada em conta no ensino (DUVAL, 2010, p. 30).

Antes de trabalhar com tratamentos Duval (2010) sugere que prioritariamente é preciso estudar a conversão de
representações, para que haja uma facilidade na compreensão dos conceitos. Sendo assim é preciso que uma atividade
matemática utilize simultaneamente ao menos dois registros de representação semiótica, ou que haja a possibilidade de
trocar de registro de representação. Faz-se necessário expressar um objeto matemático em um determinado registro de
representação e que geralmente dá a possibilidade de conversão de um registro em outro.
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A seguir apresenta-se a classificação dos registros de representação semiótica e como podem ser realizadas as
conversões, para que o aluno adquira o conhecimento matemático satisfatório:

Quadro 01: Classificação dos diferentes registros mobilizáveis no ensino de Geometria Analítica

Registros de Representação Semiótica e a Geometria Analítica
Representações Discursivas Representações Não Discursivas

Registros
Multifuncionais: Os
tratamentos não são
algoritmizáveis

Registro na Língua Natural (RLN)

Duas emissoras de rádio, a primeira com uma
potência que é o dobro da segunda, estão separadas
por uma distância de 5 quilômetros. Sabe-se que a
intensidade com que um receptor recebe os sinais
emitidos é proporcional à potência e inversamente
proporcional ao quadrado da distância da emissora
ao receptor. Determine os pontos nos quais a
qualidade de recepção das emissoras é a mesma.

Registro Figural: (RFg)

São as características de determinado
objeto matemático por meio de
representações figurais, desenhos,
símbolos que mobilizem esse objeto.

Registros
Monofuncionais:
Os tratamentos são
principalmente
algoritmos

Registro Algébrico da distância: (RAl)

Image: clip_image006.png

Image: clip_image008.png

Registro Algébrico das intensidades: (RAl)

Image: clip_image010.png

Image: clip_image012.png

Registro Simbólico (RSb)

O ponto que caracteriza o centro de transmissão é o
ponto C (10,0)

Registro Numérico (RNm)

O transmissão das duas rádios chega a um raio de
Image: clip_image014.pngquilômetros.

Registro Geométrico: (RGe)

É a representação de um objeto
matemático na forma geometrica, ou
seja, é o registro por meio de elementos
como o lugar no espaço que determinada
equacao ocupa no plano cartesiano.

Fonte: Livro Didático de Bonjorno, baseado em Duval, 2005, p. 82

Ao analisar essa atividade temos que traçar uma estratégia para poder solucionar o que se pede, primeiramente se faz
necessário esboçar geometricamente a situação, para termos a dimensão de como resolver, ou seja, partimos do
registro em língua natural para o registro geométrico, em seguida, calcula-se a distância entre as emissoras A e B e o
ponto que se quer determinar, uma vez que este ponto recebe a transmissão das duas rádios, nessa parte da resolução,
verificamos a conversão do registro Geométrico para o Registro Algébrico. A partir do esboço geométrico e algébrico
podemos estabelecer que a emissora A encontra-se na origem do sistema cartesiano e que a emissora B encontra-se a
cinco unidades distantes da emissora A, já o ponto de recepção da transmissão das duas cidades que se quer
determinar representa-se genericamente P (x,y).
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Diante desse exemplo é que verificamos todas as conversões e tratamentos presentes nos dois livros didáticos adotados
nas duas escolas. São vários os registros de representação: língua natural, os sistemas de escritas (numérico, algébrico,
simbólico e tabular), geométrico, figural e gráfico, de acordo com a seguinte terminologia: Registro Algébrico (RAl),
Registro Numérico (RNm), Registro em Língua Natural (RLN), Registro Gráfico (RGr), Registro Geométrico (RGe),
Registro Figural (RFg), Registro Tabular (RTb) e Registro Simbólico (RSb) com a competência de mobilizar tratamento
(T) e conversão (C), nas transformações semióticas.

Retornando ao problema acima, podemos observar as duas transformações de registros propostas por Duval (2009), o
tratamento e a conversão. Como já fora dito, o tratamento é uma transformação interna a um registro enquanto que a
conversão é uma transformação externa.

A teoria dos registros de representação semiótica surge com Duval no final do século passado, a qual destaca a
importância dessa teoria para a aprendizagem do aluno. Os termos utilizados para denominar a teoria é usado por
diversos autores. Para Duval (2009), os registros são empregados em uma perspectiva de aquisição do conhecimento,
de acordo com a produção das representações, já que nem todo sistema de signos existentes constitui um registro.

CONCEITOS ABORDADOS DA GEOMETRIA ANALÍTICA NOS LIVROS DIDÁTICOS ADOTADOS POR DOIS
COLÉGIOS ESTADUAIS DE ITABAIANA/SE

Os procedimentos metodológicos utilizados seguem a linha da compreensão e interpretação, “a escolha dos documentos
a serem submetidos à análise, à formulação das hipóteses e dos objetivos e à elaboração dos indicadores que
fundamentam essa interpretação” (BARDIN, 2010, p. 121). Essa análise de documentos está baseada nos princípios de
análise de conteúdo, elaborado por Bardin (2010) que aprecia os mesmos levando em consideração três polos
cronológicos que são: a pré-análise, a exploração de material e o tratamento dos resultados, a inferência e a
interpretação. (BARDIN, 2010).

Constatamos que no Colégio Estadual Murilo Braga todas as turmas adotam o livro Conexões com a Matemática, cuja
autora responsável é Juliana Matsubara Barroso, publicado pela Editora Moderna, cujo ISBN é 978 85 16 06556 0,
2012, já no Colégio Estadual Eduardo Silveira, as turmas adotam o livro Matemática – Contexto e Aplicações de
autoria de Luiz Roberto Dante, publicado pela Editora Ática, cujo ISBN é 978 85 08 11304 0, 2007.

Além desse contexto ressalta-se que o PNLD/2012 apresenta, ele ainda traz consigo as abordagens de forma genérica
no campo da geometria analítica nos livros de Matemática do Ensino Médio, mostrando assim os percentuais em cada
um dos blocos de conteúdos estabelecidos pelo MEC. Ainda no PNLD verificou-se que há uma conexão entre os tópicos
de geometria plana e geometria analítica, do ensino de funções e o ensino de geometria analítica.

São importantes as conexões da geometria analítica com outros tópicos como: gráficos de
funções; representações geométricas dos sistemas lineares; matrizes de transformações
geométricas. Apesar disso, ainda são poucas as coleções que valorizam essa articulação tanto
ao tratar dos sistemas lineares, funções e matrizes, quanto no estudo geometria analítica.
(BRASIL, 2012, p. 34)

A seguir apresentaremos uma análise prévia dos livros que foram obtidos nas escolas que compõem o campo da nossa
pesquisa. A apreciação dos dois livros didáticos será realizada de forma paralela, ou seja, traremos as abordagens
pertinentes a ambos os exemplares, como também apresentaremos aproximações e distanciamentos existentes entre
eles.

De forma clara e objetiva, esse livro contém muitas ilustrações que “auxiliam na compreensão dos temas estudados”,
mas, o quantitativo de atividades “torna as páginas muito carregadas” e “nem sempre são dadas oportunidades de o
aluno experimentar, refletir, conjecturar e fazer inferências, pois o conteúdo, definições e procedimentos são
apresentados precocemente” (BRASIL, 2010, p. 87-88).

Por meio da análise da figura, que apresenta a distribuição percentual dos campos da Matemática do 1º ao 3º ano do
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Ensino Médio, podemos constatar que, nessa coleção de livros didáticos, o campo da geometria analítica é abordado
somente no 3º ano, porém em algumas atividades há a presença do conteúdo, embora de forma muito superficial.
Salienta-se que quase na totalidade o assunto de geometria analítica é abordado no início do livro, mas, somente no
último ano do ensino médio.

Esse livro é composto por 280 páginas e está dividido em 08 capítulos. Desses, os de número 04, 05 e 06, pertencentes
a unidade 02, intitulados respectivamente, Conceitos básicos e a reta, Circunferência, Cônicas, são referentes ao ensino
de geometria analítica em suas subdivisões, por meio de uma linguagem acessível aos leitores e com muitas figuras nas
atividades, desde a introdução do conteúdo até o término do capítulo. Além disso, as atividades alternam-se entre
reprodução e aplicação dos conteúdos trabalhados.

Ainda com base nos gráficos disponibilizados pelo PNLD/2012, temos que a distribuição percentual dos campos da
matemática nas três séries do Ensino Médio mostra como e quais são conceitos matemáticos trabalhados em cada série.
Vale salientar que a concentração da abordagem do objeto matemático geometria analítica está focado no 3º ano,
apesar de haver uma pequena citação no 1º ano.

A partir de então mostraremos os resultados obtidos na pré-análise dos livros didáticos que estão sendo utilizados nessa
pesquisa. Denominaremos LDA (o livro didático Conexões com a Matemática) e LDB (o livro didático Matemática –
Contexto & Aplicações).

Diante desses critérios, compilamos separadamente o quantitativo de atividades de cada capítulo e dos exercícios
extras, acrescidos no LDA, sendo que, das 1198 atividades propostas em todo o livro, a autora utiliza 624 atividades
para abordar o objeto matemático da geometria analítica.

Além disso, como optamos por considerar as atividades presentes no decorrer dos capítulos, (Capítulo IV, Capítulo V e
Capítulo VI), bem como, nos Exercícios Complementares (Ex. Complementar IV, Ex. Complementar V e Ex.
Complementar VI).

Já no LDB compilamos o quantitativo de atividades de cada capítulo e das atividades adicionais, sendo que das mil
trezentas e seis (1306) atividades propostas em todo o LD, trezentas e setenta e quatro (374) são elementos dessa
pesquisa, enquadradas em um dos campos da geometria analítica e fazendo parte das questões categorizadas. Vale
salientar que dentro dessas 374 atividades selecionadas duzentas e sessenta e seis (266) são de exercícios propostos e
cento e oito (108) são de atividades adicionais.

Além disso, como optamos por considerar as atividades presentes no decorrer dos capítulos (Capítulo I, Capítulo II e
Capítulo III), como também as Atividades Adicionais (Ativ. Adic. I, Ativ. Adic. II e Ativ. Adic. III) nomeamos os
seguintes dados que são expostos na tabela a seguir.

A tabela abaixo apresenta um resumo do quantitativo pertinente às atividades que são abordadas nas seções que
comporão nossa pesquisa. Classificamos como atividades extras àquelas que se encontram no final de cada capítulo do
LD, uma vez que, em ambos os livros, as questões que seguem no final dos capítulos são denominadas por Atividades
Complementares e Atividades Adicionais, nos LDA e LDB, respectivamente.

Tabela 02: Tabela por capítulo – Quantitativo de questões e atividades categorizadas

LDA LDB

TOTAL DE
ATIVIDADES

TOTAL DE
ATIVIDADES
CATEGORIZADAS

TOTAL DE
ATIVIDADES

TOTAL DE
ATIVIDADES
CATEGORIZADAS

PONTO

E RETA

Atividades 321 282 201 143

Atividades
Extras 54 52 46 46

Atividades 120 105 70 48
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CIRCUN-FERÊNCIAAtividades
Extras 32 31 22 22

CÔNICAS
Atividades 61 52 112 75

Atividades
Extras 36 34 45 45

TOTAL 624 556 491 374

(Fonte: Dados extraídos a partir das atividades pertencentes aos livros didáticos, baseados em Matsubara – 2012,
Dante - 2007).

Apresentaremos a partir de agora uma análise mais aprofundada dos livros didáticos, sob o ponto de vista dos registros
de representação semiótica. São exemplos de atividades que compõem os três campos da geometria analítica e como
estes podem ser ilustradas através do tratamento, transformações internas ao registro. São exemplos de atividades que
envolvem o tratamento Numérico, Figural e Língua Natural.

Conclui-se a partir desses dados que, 556 (quinhentas e cinquenta e seis) questões, do livro Conexões com a
Matemática, ou seja, 46,80% das atividades encontradas neste livro correspondem à geometria analítica, por meio de
tratamento ou conversão. Dentro desse percentual, considerando os campos da geometria analítica e as atividades
categorizadas, temos os seguintes dados: os que se referem às noções básicas que relacionam ponto e reta
correspondem a 60,07% das atividades; já 24,46% enquadram-se no grupo da circunferência e apenas 15,47% das
atividades faz referência à cônicas, uma vez que temos no total 1188 (um mil cento e oitenta e oito) questões propostas
no livro.

Já no livro Matemática – Contexto & Aplicações, das 374 (trezentas e setenta e quatro) questões, ou seja, 28,64% das
atividades presentes correspondem ao ensino de geometria analítica. Dentro desse percentual, e levando em
consideração cada um dos campos da Geometria Analítica, temos os seguintes dados: 50,53% das atividades abordam
os conceitos iniciais, ponto e reta, outros 17,38% correspondem a atividades que focam na circunferência e 32,09%
corresponde a atividades que envolvem as cônicas, sabendo que há no livro didático um total de 1306 (mil, trezentas e
seis) atividades propostas, juntamente com as questões adicionais.

A seguir destacamos algumas atividades pertencentes aos livros didáticos que exigem a utilização do tratamento ou da
conversão de registros. As atividades que demandam conversões a partir do RGe são embasadas nos conceitos de área,
perímetro, altura, diagonal, polígonos.

Exemplo 01: Atividade que exemplifica a conversão (RGe → RNm)

A questão afirma o seguinte: “Lembrando que todo polígono convexo de n lados pode ser decomposto em Image: clip_image016.png
triângulos, por meio das diagonais que partem de um único vértice, calcule, em seu caderno, a área do polígono
abaixo”. (MATSUBARA, Moderna, 122).

O autor mostra a figura de um pentágono esboçado no plano cartesiano com suas medidas respectivas.

Essa atividade requer a conversão do RGe Image: clip_image018.pngRAl, uma vez que, por meio da interpretação geométrica de um polígono,
determina-se um expressão algébrica que retrata a generalização do cálculo da área para qualquer medida numérica
assumida pelos lados desse polígono.

Exemplo 02: “Uma agência espacial avaliou o movimento de determinado planeta e observou que ele se movimenta a
partir de dois focos diferentes e que a soma das distâncias a esses focos era sempre constante e maior que a distância
entre eles. Que ripo de trajetória faz esse planeta Esboce uma figura que ilustre esse movimento”.

Nessa atividade é exposto um problema matemático e sua resolução necessita da compreensão do problema no RLN,
identificar a cônica, explicitar a trajetória do planeta em questão e esboçar uma figura ilustrativa.
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A questão que foi destinada como sendo um tratamento do registro simbólico nos mostra apenas que é necessário
representar o centro e o raio de circunferências. Assim, esse tratamento mostra a solução dos itens propostos
empregando uma análise sobre o RSb.

Diante das atividades propostas pelos livros didáticos, serão elaboradas tabelas que quantificarão as conversões e
tratamentos existentes em cada um dos capítulos que englobam o conteúdo de geometria analítica. Para exemplificar
como serão tabeladas as questões, a partir das conversões e/ou tratamentos, segue abaixo um exemplo de tabela do
capítulo que versa sobre as Cônicas presente no livro didático Conexões com a Matemática.

Tabela 03: Distribuição das atividades do Capítulo VI do Livro Didático: Conexões com a Matemática

CAPÍTULO
VI

Nº da atividade
Campo da
Geometria
Analítica

Registros
Mobilizados

Tratamento/
Conversão Quantidade

01 CCn RSb – RAl C 01
02 a, b, c, d, 11 a, b, c CCn RGr – RAl C 08
03 a, b, c, 09, 10, 12, 16,
19 a, b, 23 a, b CCn RAl T 11

04, 07, 13 a, b, 17 a, 18 a,
b, 22, 25 CCn RGe – RAl C 08

05 a, b, c, d CCn RAl – RSb – RNm C 04
06 a, b, 20 a, b, c, d CCn RAl – RSb C 06
08 a, b, c, d, 14 a, b, 15 a,
b, 21 a, b, c, d, 24 CCn RAl – RGr C 13

17 b CCn RGe – RAl – RLN C 01
26, 36, 38, 39, 45 CCn RAl T 05
27 a, b, c CCn RAl – RGe – RNm C 03
28 CCn RGe – RLN C 01
29 CCn RLN – RFg C 01
31, 41, 47 CCn RGe – RAl C 03
32 CCn RSb – RAl C 01
33, 37, 46 CCn RAl – RGr C 03
34, 44, 48, 52 CCn RAl – RNm C 04
35 CCn RLN – RAl C 01
42 a, b CCn RGr – RAl C 02
43 CCn RLN – RAl – RNm C 01
49 a, b, c, d, 50, 51 CCn RAl – RLN C 06
53, 55 CCn RAl – RSb C 02
54 CCn RAl – RGe C 01

Fonte: Dados coletados a partir do livro didático Conexões com a Matemática (Matsubara, 2012)

Diante do exposto, pode-se perceber que esse campo da geometria analítica utiliza muitas questões para fazer uma
abordagem no campo da álgebra. Em seguida percebe-se um grande quantitativo de questões que envolvem conceitos
de geometria plana. Esse fator é confirmado pelo Guia de livros Didáticos do PNLD/2012 (BRASIL, 2011).

Ao trabalhar com o campo da geometria analítica que tem como foco o trabalho com circunferências e cônicas,
resolvemos equações nas quais as letras assumem a função de incógnitas, com a finalidade de simplificar e determinar
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as expressões literais (PASSOS apud USUSKIN, 1994).

As atividades que são classificadas nesse contexto de equações determinam geralmente valores para determinada
incógnita, podendo ser expressa por meio de alguns registros como o gráfico e o algébrico.

Vale salientar que ao analisarmos os livros didáticos obtivemos um vasto número de questões que sugerem os usos das
conversões para a solução das mesmas. A maior predominância de mobilização é a conversão, e, diante das diversas
formas de se apresentar um objeto matemático o que recebe destaque é a do registro algébrico para o registro
geométrico e vice-versa.

Esta pesquisa ainda está em processo de finalização, para tanto, há o acréscimo de outra variável que é a análise dos
cadernos dos alunos dessas turmas, para que possamos triangular as informações e a partir desta elaborar resultados e
contribuir para o processo ensino-aprendizagem do nosso estado.
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