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Resumo: No presente trabalho, apresenta-se um projeto de ensino que culminou com a 

elaboração de uma sequência didática organizada a partir de pressupostos e resultados da 

Teoria dos Registros de Representação Semiótica de Raymond Duval. As atividades da 

sequência foram planejadas com o uso do aplicativo Winplot. O foco na elaboração das 

atividades para a sequência didática concentrou-se nos experimentos que os alunos 

poderiam conduzir para compreender conceitos e resultados sobre a função quadrática, 

especialmente no que se refere à conversão entre os seus dois principais registros de 

representação semiótica: gráfico e algébrico. Apesar de ter sido elaborada para uma turma 

específica, a sequência didática não pode ser dinamizada por causa do término do ano 

letivo escolar. Dessa forma, apresentam-se algumas reflexões sobre as contribuições da 

atividade na formação dos autores. Destaca-se o despertar e caminhar para uma zona de 

risco, ou seja, um movimento de pensar diferente das abordagens tradicionais.  

 

Palavras-chave: Representações semióticas; softwares matemáticos; sequência didática; 

transformações. 

 

1. Introdução  

 

O presente projeto de ensino foi desenvolvido pelos autores durante a disciplina 

Tecnologias da Informação e Comunicação na Educação Matemática do curso de mestrado 

em Educação Matemática do Programa de Pós-graduação em Educação Matemática e 

Ensino de Física (PPGEMEF) da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Os 
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momentos iniciais da disciplina foram dedicados para o estudo de referenciais teóricos e 

exploração de softwares e recursos tecnológicos possíveis de serem utilizados em sala de 

aula. Ao final desta disciplina, foi proposto aos mestrandos que, em duplas, desenvolvem-

se um projeto de ensino sobre algum tema ou conteúdo matemático da Educação Básica 

com o uso de, ao menos, um dos softwares ou recursos estudados durante a disciplina. 

Para a aplicação deste projeto de ensino, foi desenvolvida uma sequência didática 

com o uso do Winplot considerando a realidade escolar de uma turma de 25 alunos do 

primeiro ano do Ensino Médio Politécnico do Colégio Estadual Manoel Ribas - Santa 

Maria/RS, na qual o professor titular de Matemática é um dos autores do presente trabalho. 

Essa escolha demonstra uma preocupação em aproximar a realidade escolar com as 

atividades teóricas desenvolvidas ou propostas na academia, especialmente no PPGEMEF. 

Pesquisadores como Valente (1999) defendem que os recursos tecnológicos quando 

integrados à prática docente podem trazer contribuições importantes para a aprendizagem 

dos alunos. Nesse sentido, afirma que: 

 

 
[...] o uso do computador na criação de ambientes de aprendizagem que 

enfatizam a construção do conhecimento, apresenta enormes desafios. Primeiro, 

implica em entender o computador como uma nova maneira de representar o 

conhecimento, provocando um redimensionamento dos conceitos já conhecidos e 

possibilitando a busca e compreensão de novas ideias e valores. Usá-lo com essa 

finalidade, requer a análise cuidadosa do que significa ensinar e aprender bem 

como, demanda rever o papel do professor nesse contexto. 
Segundo, a formação desse professor envolve muito mais do que provê-lo com 

conhecimento sobre computadores. O seu preparo não pode ser uma simples 

oportunidade para passar informações, mas deve propiciar a vivência de uma 

experiência que contextualiza o conhecimento que ele constrói. É o contexto da 

escola, a prática dos professores e a presença dos seus alunos que determinam o 

que deve ser abordado nos cursos de formação. (VALENTE, 1999, p. 2). 

 

 

  Baseando-se nessa perspectiva, desenvolveu-se uma sequência didática sobre o 

conteúdo “função quadrática” previsto na grade curricular desta etapa escolar. Anterior a 

este conteúdo, já havia sido trabalhado conceito, propriedades, resultados e aplicações 

sobre a função afim. Um fato relevante é que, nessa turma, em nenhum momento do ano 

letivo trabalhou-se com o Winplot e, portanto, os primeiros momentos da sequência 

consistiram em uma instrumentalização para o uso do software. Optou-se pelo aplicativo 

Winplot devido a sua acessibilidade e por possuir ferramentas que permitem a 

interatividade. Este recurso computacional, segundo Silva (2012): 
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[...] é um excelente programa gráfico, desenvolvido e administrado pelo 

professor Richard Parris, da Philips Exeter Academy. Trata-se de um programa 

inteiramente gratuito e interativo, que facilita o estudo de funções, simples de 

usar, pois aceita as funções matemáticas de modo natural, utiliza pouca memória 

e dispõe de outros vários recursos. Apresentando um dinamismo que contribui 

significativamente para o ensino de funções. (SILVA, 2012, p. 193). 

 

 

O trabalho com funções é desafiador para alunos e professores. Sendo necessários 

procedimentos algébricos variados, produção e análise de gráficos e, também, o estudo de 

suas aplicações. O propósito da sequência didática desenvolvida foi de criar condições para 

que o aluno possa coordenar os dois principais registros de representações semióticas da 

função quadrática (algébrica e gráfica) e, dessa forma, possa compreender o seu conceito e 

algumas propriedades, conforme sugere Duval (2003). 

Em particular, o conteúdo envolvendo função quadrática vem sendo tratado de uma 

forma bastante fracionada em sala de aula. Por exemplo, alguns livros didáticos 

segmentam em tópicos distintos os itens definição da função quadrática, vértice da 

parábola e zeros da função. Considera-se que seja possível outra abordagem, na qual os 

alunos possam visualizar de uma forma articulada seu conceito e propriedades, ou seja, 

contribuindo para uma aprendizagem significativa, é assim que se justifica-se esse 

trabalho. 

 

2. Breve revisão teórica  

 

A educação brasileira vem sendo constantemente discutida e avaliada, tanto por 

provas sistêmicas quanto por estudos acadêmicos. Um fato que tem chamado atenção é o 

baixo desempenho dos alunos na disciplina de matemática. Nesse sentido, pergunta-se o 

que é necessário para que um aluno se aproprie de um conceito matemático? Quais os 

sistemas cognitivos que devem ser estabelecidos pelos alunos para a compreensão de um 

determinado conceito matemático? Esses sistemas são os mesmos que lhe são necessários 

nas outras áreas do conhecimento? 

Segundo Duval (2003, p.13), há duas peculiaridades no processo de compreensão 

dos conceitos matemáticos, a saber:  

 Importância primordial das representações semióticas; 

 Grande variedade de representações semióticas presentes na matemática. 
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 Devido à existência de diferentes registros de representações semióticas para um 

mesmo objeto, é necessário estabelecer de que forma se dá a coordenação de dois 

ou mais tipos. Conforme Duval (2003, p. 15), há dois tipos de transformações de 

registros de representações semióticas:Tratamento:  quando se permanece 

num mesmo registro de representação como, por exemplo, resolver a equação 

23 48 0x    utilizando apenas operações algébricas. Ou seja,  

23 48 0x    

23 48x   

2 48

3
x   

2 16x   

4x   ou 4x    

 Conversão:  quando há a passagem de um registro de representação para outro, 

mas conservando o mesmo objeto matemático. Pode ser observada, por exemplo, 

nas representações gráfica e algébrica de uma função, conforme ilustra a figura 1: 

 

 

Figura 1: conversão no Winplot.  

FONTE: Ilustração dos autores 

 

A conversão não deve ser tomada como uma simples tradução ou decodificação de 

um sistema em outro. No caso das representações semióticas de uma função, é necessária 
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uma abordagem que permita extrapolar, experimentar e controlar os gráficos para 

compreender as relações algébricas. Nessa perspectiva, Duval (2003) afirma que o sucesso 

dos alunos em matemática, muitas vezes, restringe-se apenas aos monorregistros, ou seja, 

quando adotam apenas transformações de tratamento aos objetos matemáticos. Com base 

nessa fundamentação teórica afirma-se que “é a articulação dos registros que constitui uma 

condição de acesso à compreensão em matemática, e não o inverso, qual seja o 

“enclausuramento” de cada registro”, (DUVAL, 2003, p. 22). 

 Nesse sentido, desenvolve-se uma abordagem com o uso do software Winplot de 

modo a possibilitar ao aluno coordenar os registros das representações gráfica e algébrica 

da função quadrática. Optou-se por esse software, pois este permite uma manipulação 

menos estática como seria a da mídia papel-e-lápis.  E, além disso, permite experimentar 

diferentes transformações ocorridas na representação gráfica quando da alteração de algum 

dos seus coeficientes na representação algébrica. Cabe ressaltar que essas transformações 

podem ser realizadas no aplicativo, de forma “simultânea”, à medida que é alterado algum 

valor na janela gráfica denominada inventário, como ilustra a figura 2. 

 

 

Figura 2: janelas gráficas simultâneas do Winplot. 

FONTE: Ilustração dos autores 

 

São essas algumas das características do software que nos conduzem a acreditar 

que a utilização de uma ferramenta tecnológica pode propiciar situações diferentes das 

habituais e contribuir no processo de ensino e aprendizagem da matemática. Sobre as 

potencialidades dos softwares, Gravina e Basso (2010) cunham a expressão experimentos 
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para o pensamento quando afirmam que tais ferramentais suportam a exteriorização, a 

diversificação e a ampliação de pensamentos. Nessa perspectiva, pode-se considerar que a 

ferramenta também modifica o indivíduo à medida que lhe proporciona diversas reflexões. 

 À luz dessas reflexões teóricas, o que se quer com a sequência didática é 

estabelecer diferentes experimentos para o pensamento com o intuito de que os alunos 

possam coordenar os registros de representações semióticas da função quadrática para que 

possam compreender seu conceito e propriedades. 

 

3. A sequência didática elaborada 

 

No primeiro bloco de atividades da sequência didática preocupou-se em 

familiarizar o aluno com o software Winplot. Assim, opta-se em propor atividades sobre o 

conteúdo de função afim, com o intuito de que, os alunos, ao mesmo tempo em que 

explorassem os recursos do software, pudessem verificar resultados já estudados como, por 

exemplo, funções afins crescentes ou decrescentes, definidas em todo conjunto dos 

números reais ou intervalos reais. Em seguida, foram propostas algumas construções nas 

quais se pode obter um sólido gerado por meio da rotação do gráfico de uma função afim 

em torno de um determinado eixo. Por fim, foi feito um questionamento ao aluno: é 

possível gerar a taça da figura 3, apenas utilizando funções afins?  

 

Figura 3 - Taça gerada por meio do Winplot.  

FONTE: Ilustração dos autores 

 

Com esse questionamento, espera-se que os alunos percebam que a taça não pode 

ser originada apenas pela rotação de funções afins. A seguir, na sequência didática 
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elaborada, foi proposto aos alunos que representassem, em um plano cartesiano impresso, 

qual deveria ser a combinação de curvas que originariam a taça a partir de sua rotação em 

torno do eixo das ordenadas.  

No segundo bloco de atividades foi apresentada a função 2y x , e algumas 

funções do tipo  
2

y x k  , sendo k uma constante real. Essa apresentação teve o intuito 

de conduzir o aluno à compreensão de que esse tipo de transformação algébrica leva a uma 

transformação gráfica de deslocamento horizontal em relação ao gráfico da função 2y x . 

De forma semelhante, seguiu-se apresentando as famílias de funções 2y ax  com 0a   e 

aR  e 2y x k  . Na primeira transformação algébrica, as atividades conduzem à 

compreensão de que ocorre uma transformação gráfica do tipo dilatação positiva ou 

negativa em relação à função base ( 2y x ). E, na segunda, a transformação algébrica leva 

a uma transformação gráfica de deslocamento vertical. Vale ressaltar que em cada um dos 

três casos de transformações, além de ser solicitado aos alunos que construíssem 

noWinplot as famílias de funções, também foi proposto que observassem elementos 

gráficos de cada uma das funções tais como: o vértice, valor máximo, eixo de simetria, 

domínio, imagem e forma reduzida da sua lei de formação.  

Na parte final do segundo bloco de atividades, foram apresentados gráficos de 

funções quadráticas e o aluno nesse momento deve ser questionado sobre quais são as 

respectivas leis de formação das funções, ou seja, nesse caso invertem-se os registros de 

representação semiótica de chegada e de saída da conversão. Ainda, deve ser questionado, 

qual a característica que todas as funções dos três casos apresentam, ou seja, o aluno dessa 

forma é conduzido a perceber que todas as funções são representadas algebricamente por 

polinômios de segundo grau e, com isto, apresenta-se a definição de função quadrática. 

Vale ressaltar que, em todos os casos, foi solicitado que os alunos escrevessem as funções 

nas suas respectivas formas reduzidas e, com isso, pode-se apresentar a forma geral de uma 

função quadrática ( 2y ax bx c   com 0a  ). 

No terceiro bloco de atividades, é retomada a revolução de gráficos de funções 

quadráticas em torno de um determinado eixo. Inicialmente, são propostas algumas 

funções específicas, com domínio restrito. Em um segundo momento, são propostas as 

figuras apresentadas na figura 4, para as quais o aluno deverá criar a sua versão, o mais 

fidedigna. 
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Figura 4: Objetos a serem produzidos no Winplot. 

FONTE: Ilustração dos autores 

 

Por fim, na última atividade é proposto ao aluno que escolha um objeto do seu 

cotidiano e o reproduza no Winplot por meio da revolução de gráficos de funções afim 

e/ou funções quadráticas. 

 

4. Resultados da pesquisa 

 

A intenção inicial dos autores consistia em dinamizar a sequência didática 

elaborada em uma turma de alunos, mesmo que a atividade da disciplina do curso de 

mestrado não a previsse. Entretanto, como foi desenvolvida no início do mês de dezembro 

de 2013 e na escola restavam no ano letivo apenas duas horas/aula disponíveis para a sua 

dinamização, não foi possível aplicá-la. Evidentemente que, se a sequência didática tivesse 

sido dinamizada, ter-se-ia um retrospecto mais amplo para concluir sobre a sua validade e 

possíveis ajustes e melhorias. Contudo, pode-se avaliar a pertinência dessa atividade para 

os autores envolvidos, especialmente no que diz respeito à sua formação continuada. 
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 Os educadores matemáticos Borba e Penteado (2010) ao se referirem às formas 

pelas quais um professor organiza os ambientes de aprendizagem, definem dois estados: a 

zona de conforto e a zona de risco. Mais especificamente, afirmam: 

 

 
Alguns professores procuram caminhar numa zona de conforto onde quase tudo é 

conhecido, previsível e controlável. Conforto aqui está sendo utilizado no sentido 

de pouco movimento. Mesmo insatisfeitos, e em geral os professores se sentem 

assim, eles não se movimentam em direção a um território desconhecido. Muitos 

reconhecem que a forma como estão atuando não favorece a aprendizagem dos 

alunos e possuem um discurso que indica que gostariam que fosse diferente. 

(BORBA, PENTEADO, 2010, p. 56). 
 

 

Nessa perspectiva, acredita-se que a disciplina realizada, em especial, no que se 

refere à elaboração da sequência didática, objetivou levar os autores a um novo território; a 

pensarem de forma diferente em sua prática docente, saindo do ensino tradicional. Essa 

nova forma de (re) organizar a suas visões foi pautada no uso de recursos computacionais 

no processo de ensino e aprendizagem da matemática. Ainda, segundo Borba e Penteado 

(2010), o uso do computador pode ser um meio de colocar o professor em uma “zona de 

risco”.  

Uma das principais constatações realizadas a partir dessa atividade final da 

disciplina refere-se ao árduo trabalho provocado pelo andar dos autores em direção a essa 

zona de risco. O planejamento da sequência didática exigiu não apenas uma simples 

inserção da tecnologia nas atividades tradicionais que são comumente realizadas em sala 

de aula. Pensa-se que, a tecnologia por si só, pode não conduzir a avanços na 

aprendizagem dos alunos. Não é suficiente ter computadores nas escolas se a prática 

pedagógica do professor não estiver comprometida com o desenvolvimento cognitivo de 

seus alunos.  

 Entende-se que o computador não é uma máquina geradora de respostas. Ele é uma 

ferramenta que possibilita ao indivíduo informações e experimentos. Cabe aos agentes 

envolvidos no processo de ensino e aprendizagem empenharem-se na busca da aquisição 

do conhecimento utilizando-o a seu favor. 

Duas considerações sobre a elaboração da sequência didática devem ser ressaltadas. 

Primeiro, a sequência didática foi planejada para uma determinada turma de alunos, ou 

seja, tendo em vista uma realidade escolar (desenvolvimento cognitivo). Entretanto, pode 

servir de base para trabalhos semelhantes, isto é, por mais que a sequência didática tenha 



 
V Jornada Nacional de Educação Matemática e XVIII Jornada Regional de Educação Matemática 
Universidade de Passo Fundo – Passo Fundo, Rio Grande do Sul – 05 a 07 de maio de 2014

 
  

um público-alvo específico, se necessário pode ser reformulada para sua dinamização em 

outras turmas de alunos. A segunda refere-se ao caminhar dos autores para uma zona de 

risco, mesmo sem a sequência didática ter sido dinamizada junto aos alunos. Nesse sentido, 

pode-se dizer que o seu planejamento e elaboração contribuíram para as formações 

continuadas dos autores à medida que suscitaram questionamentos importantes a respeito 

de suas práticas pedagógicas. 
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