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Resumo 
Este artigo tem por objetivo apresentar a investigação feita a fim de analisar se a utilização 

de um software de geometria dinâmica, o GeoGebra, pode contribuir a partir dos pontos de 

vista cognitivo e matemático para uma melhor compreensão do objeto matemático reta em 

relação a geometria analítica, na 3ª série do Ensino Médio. Para essa análise foram 

utilizadas as ideias de Raymond Duval na teoria dos Registros de Representação Semiótica. 

Com base nessas ideias foi construída uma sequência composta por 4 atividades cujo foco 

principal é o estudo da reta, suas diferentes formas de representação e a coordenação entre 

os registros algébrico, gráfico e da língua natural. Para o desenvolvimento das atividades os 

alunos utilizaram como apoio o software de geometria dinâmica GeoGebra. Esta sequência 

foi aplicada a alunos de uma escola pública estadual. Como metodologia foram utilizados 

aspectos da Engenharia Didática. Foram apresentados neste artigo alguns resultados para a 

primeira atividade apenas e indicam que o uso do software pode contribuir para a apreensão 

do objeto matemático reta de modo a facilitar e acelerar o seu estudo. 

Palavras-chave: Geometria analítica, Reta, Registros de representação semiótica, Software 

GeoGebra, Coordenação entre registros. 

Introdução        
A geometria analítica é parte integrante do currículo da 3ª série do Ensino Médio 

(EM), mas muitas vezes não é tratada com a sua real importância. Tendo em vista que este 

conteúdo é tão importante para a conclusão do EM e que também será considerado como 

conhecimento prévio para a continuidade dos estudos, daqueles que decidirem por uma 

carreira na área das ciências exatas, decidiu-se refletir um pouco mais sobre o assunto e 

criar uma proposta de ensino que abordasse este tema. 

A união entre álgebra e geometria é sempre um desafio para o professor de 

Matemática, segundo Hajnal (2007, p. 18) “[...] percebemos que os alunos apresentam 

dificuldades em trabalhar e compreender tópicos fundamentais da geometria analítica. ” Um 

exemplo claro dessa dificuldade é o estudo da reta.  

 Apesar de o estudo da reta não ser uma novidade é possível observar que ao chegar 

na 3ª série do EM os alunos ainda apresentam muitas dificuldades. A equação da reta 

começa a ser estudada a partir do 8º ano do Ensino Fundamental (EF), tem continuidade no 
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9º ano e é consolidado na 1ª série do EM, nesta série os coeficientes da equação de 

primeiro grau são explorados e associados à representação gráfica de uma reta.  

Mesmo com todas as informações das séries anteriores, os alunos chegam à 3ª série 

do EM com a ideia de que uma reta é simplesmente um traço retilíneo e que não há relação 

com as equações.  Então mostrar uma reta em sua forma geométrica é muito simples, basta 

construir o gráfico. Uma questão difícil para eles é enxergar uma reta em um registro 

algébrico, ou seja, em uma equação por exemplo. 

 Em meio a toda essa problemática, observa-se que pode ser muito interessante 

investigar este tema da geometria analítica. Essa investigação deu-se por meio de uma 

sequência didática com o uso do software GeoGebra.  Segundo Gravina (2001, p. 40) “Na 

pesquisa matemática atual, objetos e processos até então restritos aos “olhos da mente” são 

agora externalizados através de precisas, objetivas e dinâmicas visualizações na tela do 

computador [...]”. Acredita-se que o uso do computador pode contribuir muito para o 

desenvolvimento das atividades. 

Então considerou-se a hipótese de que o uso do software poderia auxiliar na 

compreensão do objeto matemático reta e na identificação de suas diferentes formas de 

representação. 

 
Teoria dos Registros de Representação Semiótica 

As ideias de Duval na Teoria dos Registros de Representação Semiótica mostraram-

se interessantes para este trabalho e foram empregadas nesse estudo. Duval (2011) afirma 

que um mesmo objeto matemático pode ser representado de diferentes formas. Para o 

aprendizado desse objeto matemático é preciso que essas diferentes formas de 

representação sejam estudadas profundamente e que as relações existentes entre elas 

sejam estabelecidas.  

Há uma tendência em confundir-se a representação de um objeto matemático com o 

próprio objeto matemático.  Essa distinção entre o objeto e as diferentes formas de 

representação deve ser clara para o seu entendimento. 

 
[...] não se pode ter compreensão em matemáticas, se nós não distinguimos um 
objeto de sua representação. É essencial jamais confundir os objetos matemáticos, 
[...] com suas representações [...] porque um mesmo objeto matemático pode ser 
dado através de representações muito diferentes. (DUVAL, 2009, p. 14) 

 
O aprendizado pode ocorrer no momento em que o aluno é capaz de entender o 

objeto matemático, de identificar suas diferentes representações e de fazer as conversões e 

tratamentos entre os diferentes tipos de representação para o mesmo objeto matemático. 

 A matemática estuda objetos abstratos, que não são possíveis de se perceber em 

uma situação real, os objetos matemáticos. Para Duval as representações podem 
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apresentar-se de três maneiras: representações subjetivas e mentais, representações 

internas ou computacionais e representações semióticas. 

 As representações subjetivas e mentais podem ser encaradas como “fantasias”, ou 

seja, são as concepções que as pessoas fazem em relação a fenômenos físicos e naturais. 

As representações internas e computacionais são aquelas nas quais o sujeito realiza tarefas 

sem pensar em todas as etapas necessárias para tal. É possível exemplificar com os 

algoritmos de computador, o sujeito utiliza mas não se dá conta que aquela ação está sendo 

realizada por uma máquina e não por ele mesmo. 

 As representações semióticas são externas e conscientes do sujeito. Essas 

representações se referem a um sistema particular de signos que tem suas dificuldades 

particulares de significado e funcionamento. As representações semióticas podem ser 

resumidas em dois aspectos: forma e conteúdo.  A forma se refere ao representante e o 

conteúdo ao representado. 

 O principal objetivo para que ela auxilie no processo de aprendizagem de um objeto 

matemático é a conversão dos diferentes tipos de representação.  Essa conversão consiste 

em mudar a maneira como o objeto matemático é representado. Sem as representações 

semióticas seria impossível a construção do conhecimento. Segundo Duval, “semiósis” 

(representação) é a apreensão ou a produção de uma representação e “noésis” 

(conceitualização) é a apreensão conceitual de um objeto.  

Duval (2009, p. 17) afirma que “[..] Não há noésis sem semiósis, é a semiósis que 

determina as condições de possibilidade e de exercício da noésis.” Conclui-se então que a 

conceitualização só ocorrerá após a representação e a apreensão dos objetos matemáticos 

só será possível após o sujeito ter coordenado vários tipos de representação. 

 Duval apresenta três atividades cognitivas ligadas a semiósis: a formação de uma 

representação identificável, o tratamento e a conversão. 

 É importante não fazer confusão entre tratamento e conversão. O tratamento ocorre 

dentro do registro e a conversão se dá entre registros diferentes. É por meio da passagem 

de um registro para outro que podemos verificar a importância da forma das representações. 

 
A coordenação entre representações ressaltando sistemas semióticos diferentes não 
tem nada de espontâneo. [...] Um trabalho de aprendizagem específico centrado 
sobre a diversidade de sistemas de representação, sobre a utilização de suas 
possibilidades próprias, sobre sua comparação por colocar em correspondência e 
sobre suas “traduções” mútuas uma dentro da outra parece necessário para 
favorecê-la. Porém, quando um tal tipo de trabalho é proposto, constata-se uma 
modificação completa nas iniciativas e nas atitudes dos alunos para efetuar os 
tratamentos matemáticos, para os controlar, para a rapidez de execução e também 
para o interesse colocado na tarefa.[...] Esse salto qualitativo no desenvolvimento 
das competências e das performances aparece ligado à coordenação de sistemas 
semióticos dos alunos. (DUVAL, 2009, p.19) 
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 O objeto matemático em questão neste estudo é a reta. Na geometria analítica o 

estudo da reta dar-se-á por meio da construção de gráficos e da representação algébrica. 

Então é possível mostrar quatro registros de representação semiótica para representá-la 

pelo menos, conforme tabela a seguir. 

Tabela 1: Registros de Representação Semiótica para a reta 

Registro da Língua Natural 
Registro 

Simbólico 
Registro Gráfico 

Registro da 

Escrita Algébrica 

 

Existe uma reta  𝑟  que 

contém os  pontos 𝐴 e 𝐵 

de coordenadas(-1,3) e 

(2,-3), respectivamente. 

𝐴 (−1,3)  

𝑒  

𝐵(2, −3) 

 

𝑦 =  −2𝑥 + 1 

Fonte:  Elaborada por Silva (2014) 

Na tabela pode-se observar os quatro registros utilizados para representar a reta. A 

geometria analítica é um conteúdo matemático propício para a realização de conversões de 

um registro para o outro. Normalmente os enunciados, as definições, as proposições estão 

em língua natural e a partir deles é possível representá-los em uma linguagem simbólica. 

 O registro gráfico é outra maneira de representar uma reta, este registro está 

diretamente ligado ao conceito de reta, pois é o primeiro que vem à cabeça quando trata-se 

da reta. O registro da escrita algébrica é aquele que exige mais tratamentos, ou seja, mais 

conhecimento dos recursos algébricos para serem utilizados de modo a encontrar-se uma 

equação. 

Metodologia 
Nesse estudo foram empregados aspectos da Engenharia Didática desenvolvida na 

França, por Michèle Artigue, na década de 80. Os aspectos dessa metodologia são 

utilizados durante o processo de concepção, realização, observação e análise de situações 

de ensino, quando há uma parte experimental. 

A Engenharia Didática pode ser dividida em quatro fases: Análises preliminares, na 

qual é feito o levantamento bibliográfico sobre o assunto a ser pesquisado; Concepção e 

análise a priori das situações didáticas, nesta fase a sequência de atividades é construída e 

se descreve quais são os resultados esperados durante a experimentação; Experimentação 

que é a aplicação da sequência para os sujeitos de pesquisa e por fim a Análise a posteriori 

e validação, nesta fase há a constatação de se as respostas dadas pelos sujeitos de 

pesquisa foram conforme o esperado ou não. 
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Para a concepção das atividades foi realizado o levantamento bibliográfico e 

destacam-se cinco pesquisas Varella (2010), Hajnal (2007), Andrade (2007), Castro (2001) 

e Gravina (2001 e 1999). 

Varella (2010) aponta a dificuldade dos alunos em argumentar a respeito de 

conjecturas refletindo uma dificuldade em relação à provas e demonstrações. Hajnal (2007) 

cita a presença de dificuldades dos alunos em compreender tópicos de geometria analítica. 

Andrade (2007) menciona a falta de motivação dos alunos em aprender determinados 

conteúdos matemáticos devido à falta de contextualização dos mesmos. Castro (2001) 

indica a dificuldade dos alunos tem em realizar conversões entre os vários registros que 

representam um objeto matemático.  

Gravina (2001) destaca a possibilidade do uso do computador auxiliar na 

compreensão de um objeto matemático devido a todos os recursos disponíveis e às 

inúmeras possibilidades de utilização apresentadas. Acrescenta que os softwares podem 

representar uma ferramenta importante durante o processo de ensino e aprendizagem. 

 

Os programas que fazem “traduções” entre diferentes sistemas de representação 
apresentam-se como potentes recursos pedagógicos, principalmente porque o aluno 
pode concentrar-se em interpretar o efeito de suas ações frente as diferentes 
representações, até de forma simultânea, e não em aspectos relativos a transição de 
um sistema à outro, atividade que geralmente demanda tempo. (GRAVINA, 1999, p. 
80)  

  

Além das pesquisas, documentos oficiais como os Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM) e o Currículo do Estado de São Paulo propõem 

que se inicie a 3ª série do EM, com o estudo da geometria analítica.  Esse estudo dar-se-á 

por meio das equações e propriedades da reta, da circunferência e das cônicas.  

Um recurso interessante apresentado durante as aulas no curso de Mestrado 

Profissional em Ensino de Matemática, foi o software de geometria dinâmica.  Foram 

analisados alguns, mas houve uma maior familiarização com o GeoGebra.  Esta é uma 

ferramenta muito rica e com ela torna-se possível dar um tratamento diferente a esse 

estudo. A visualização de um objeto geométrico e suas propriedades algébricas é muito 

importante para consolidar o aprendizado.   

De acordo com o Currículo do estado de São Paulo (2011) existem três grandes 

blocos em relação ao estudo da matemática, são eles: Geometria, Números e Relações. 

Todo o desenvolvimento realizado nesses blocos nos ensinos fundamental e médio servem 

de apoio para o seu estudo.   

A geometria analítica está inserida tanto no bloco da Geometria quanto no bloco das 

Relações, pois com o seu estudo pretende-se que o aluno consiga estabelecer relações 

entre as figuras estudadas em geometria, as equações estudadas em álgebra, as medidas 

estudadas no bloco dos números, etc. 
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Há, ainda, no Ensino Médio, um rico leque de possibilidades para o cruzamento das 
Relações como um bloco de conteúdos com os demais, tanto os Números quanto a 
Geometria. Na geometria analítica, por exemplo, fundem-se as perspectivas das 
relações de interdependência, da linguagem algébrica e dos objetos geométricos, 
numa verdadeira comunhão de interesses entre as três vertentes de temas 
disciplinares. (SÃO PAULO, 2011, p. 44) 

 
Ao pensar em uma reta, normalmente imagina-se apenas a representação gráfica, 

essa representação é muito eficiente, mas não é suficiente para a compreensão da noção 

de reta. O objetivo é os alunos trabalharem com essas conversões de registros e também 

com os tratamentos em uma sequência de atividades, com o auxílio de um software de 

geometria dinâmica, o GeoGebra.  

Na figura a seguir, observa-se o exemplo dado anteriormente na tela do software 

GeoGebra. 

Figura 1: Exemplo de representação de uma reta na tela do software GeoGebra. 

 
Fonte: Elaborada por Silva (2014) 

 

É possível verificar na tela do GeoGebra a presença de três registros de 

representação semiótica. O registro simbólico é expressado pelas coordenadas dos pontos 

pertencentes à reta. O registro da escrita algébrica aparece por meio da equação da reta.  O 

registro gráfico, a reta construída com o auxílio do sistema de coordenadas cartesianas, 

aparece na janela de visualização. 

Com este tipo de proposta pretende-se consolidar noções sobre o estudo da reta.  É 

conveniente destacar que os alunos participantes dessa pesquisa já tiveram contato com 

essas noções de uma forma tradicional, ou seja, sem o uso do computador. 

A partir de todas as observações feitas foi possível criar uma sequência de 

atividades que consiste em quatro atividades. Na Atividade 1 é tratada a condição de 
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alinhamento de três pontos. Na Atividade 2, os tipos de equação da reta e seus coeficientes. 

Na Atividade 3, o paralelismo e a concorrência entre retas e na Atividade 4 uma situação 

contextualizada para os alunos utilizarem as noções já trabalhadas nas atividades 

anteriores. Neste artigo apresenta-se a análise e os resultados relativos apenas à Atividade 

1. 

Figura 2: Atividade 1 da Sequência de atividades criada para o experimento

 
Fonte: Elaborada por Silva (2014) 

Nesta atividade espera-se que os alunos leiam os enunciados e consigam realizar a 

conversão do registro da língua natural para a linguagem simbólica e vice-versa.  Em 

seguida espera-se que relacionem o assunto já estudado com o conteúdo das atividades 

realizadas. No próximo passo, utilizando lápis e papel pede-se para resolverem o 

determinante de ordem 3, formado pelas coordenadas dos pontos fornecidos e por 𝑥 e 𝑦.  

Para realizar esta atividade as conversões do registro da língua natural para o 

registro simbólico, do registro simbólico para o registro da escrita algébrica. Neste registro 

vários tratamentos têm que ser feitos até que se chegue ao resultado. Em seguida espera-

se que o aluno relacione as informações observadas na tela do GeoGebra com os 

resultados encontrados. Espera-se ainda que consigam concluir que quando o determinante 

é igual a zero, os pontos estão alinhados e quando o determinante é diferente de zero, os 

pontos não estão alinhados. 

Os participantes dessa pesquisa foram seis alunos da terceira série do EM 

organizados em três duplas, do período da manhã de uma escola pública da rede estadual 

de São Paulo. Vale ressaltar que os alunos já estudaram o assunto no início do ano letivo de 
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2013. Na figura a seguir foram destacadas as respostas dadas pelas três duplas para as 

questões 7 e 8 da Atividade 1. 

Figura 3: Protocolo das questões 7 e 8 da Atividade 1 realizada pelas três duplas. 

 
Fonte: Dados da pesquisa de Silva (2014)  

  
 A primeira conclusão, em relação aos pontos estarem alinhados, foi parcialmente 

contemplada pelas duplas 1 e 3, ambas citaram apenas a forma algébrica e não deram 

importância à representação gráfica. A dupla 2 pelo contrário contemplou ambos os 

registros algébrico e gráfico, além de mencionar a resolução do determinante também 

apontou a formação de uma reta passando pelos pontos.  A segunda conclusão, em relação 

aos pontos não estarem alinhados, apresentou equívocos nos registros das duplas 2 e 3.  

 A dupla 2 cita que os três pontos podem formar uma figura geométrica ou não, fato 

que expressa um engano por parte dos alunos, pois os três pontos sempre formarão um 

triângulo e não outro tipo de figura. No que diz respeito ao determinante relacionaram 

corretamente. A seguir, o protocolo da dupla 2 feito com o uso do software GeoGebra. 

Figura 4: Protocolo feito pela dupla 2 para a Atividade 1. 

 
Fonte: Dados da pesquisa de Silva (2014)  
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 Ao ser questionada sobre o engano cometido em relação ao fato de três pontos 

sempre formarem um triângulo, a dupla 2 respondeu conforme indicado a seguir. 

De acordo com a resposta observa-se certa dúvida em relação a figura formada com 

três pontos, porém ao serem questionados sobre a resposta dada confirmam o que era 

esperado como resposta, isto revela certa incerteza por parte desta dupla. 

No decorrer do desenvolvimento da Atividade 1, foi possível notar que os alunos das 

três duplas, não conseguiram estabelecer todas as conexões que eram esperadas. As 

conexões entre o registro gráfico e algébrico foram contempladas parcialmente, nenhuma 

das três duplas conseguiu chegar à conclusão esperada, quando conseguiam visualizar o 

registro gráfico, não relacionavam com o registro algébrico e vice-versa. 

 
Considerações Finais 
 Ao analisar os protocolos dos alunos verificou-se muita dificuldade, com relação a 

conversões envolvendo o registro da língua natural. Em muitas situações o entendimento a 

respeito do que fora escrito só foi possível porque havia acesso ao áudio ou à entrevista, 

caso contrário seria impossível compreender. O problema referente à relação entre a língua 

materna e a linguagem matemática ficou evidente durante a realização da sequência de 

atividades. 

 A coordenação entre os diferentes registros é um aspecto ainda não dominado pelos 

alunos, assim ainda não conseguem realizá-la de maneira rápida e eficiente. Além disso a 

dificuldade quanto a matemática também fora um obstáculo nesta situação. Um aspecto 

positivo foi o deleite dos alunos das três duplas em usar o software GeoGebra. Elogiaram 

muito, ressaltaram a fácil manipulação e o melhor entendimento da geometria analítica de 

modo geral proporcionado pelo software. O fato de poderem movimentar e acompanhar os 

acontecimentos tanto com o registro gráfico quanto com o registro algébrico foi um aspecto 

salientado por eles. 

 Considera-se ter havido melhor compreensão por parte dos alunos a respeito da 

reta, as três duplas tiveram a oportunidade de assimilar aspectos não percebidos durante as 

aulas ocorridas anteriormente sobre o assunto. Não é possível afirmar que todos saíram 

desta experiência com total domínio dos diferentes registros e estabelecendo todas as 

conexões desejadas, porém acredita-se que esta sequência associada ao uso do 

computador cumpriu com o seu papel de proporcionar maior reflexão em relação ao 

assunto. Para a eficácia dessas contribuições é preciso a associação do uso do computador 

Aluno 4: “Olha eu já vi casos de triângulos e retângulos sendo formados.” 

Pesquisadora: “Com três pontos?” 

Aluno 4: “Não, três pontos, só triângulo. Já vi uma linha formada e não reta, por exemplo ela sobe assim e depois 

desce.” 
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com uma sequência de ensino elaborada, e bem planejada, pelo professor. O computador 

funciona como uma ferramenta muito eficiente, porém não substitui o trabalho do professor. 
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