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RESUMO 

 

O objetivo desta pesquisa foi tentar descobrir como o conceito matemático de 

número complexo é apresentado em alguns livros didáticos adotados em cursos 

de Engenharia Elétrica na disciplina Circuitos Elétricos, no que se refere à 

presença de representações semióticas de números complexos e das 

representações semióticas das grandezas elétricas relacionadas a esses 

números. O embasamento teórico foi dado pela Teoria dos Registros de 

Representações Semióticas de Raymond Duval e os procedimentos 

metodológicos procuraram seguir a Metodologia de Análise de Conteúdo de 

Laurence Bardin. Estabelecidas as categorias de análise, buscou-se investigar 

de forma qualitativa e quantitativa a presença de representações semióticas de 

números complexos e de grandezas elétricas em quatro livros didáticos 

escolhidos nas bibliografias dos planos de ensino da disciplina Circuitos Elétricos 

de cursos de engenharia elétrica de dez universidades brasileiras. Investigaram-

se também as transformações cognitivas (tratamentos e conversões) que essas 

representações sofreram. Concluiu-se que, nesses livros, as abordagens dos 

números complexos são feitas predominantemente utilizando representações 

algébricas cartesianas e representações algébricas polares, embora outras 

representações semióticas de números complexos sejam assinaladas; que as 

abordagens das grandezas elétricas que podem ser apresentadas por meio de 

números complexos são feitas em maior quantidade utilizando representações 

algébricas e representações gráficas cartesianas, e que as conversões de 

representações semióticas de números complexos, e as respectivas conversões 

inversas, aconteceram em sua maioria entre o registro algébrico cartesiano e o 

registro algébrico polar.     

 

Palavras-chave: Análise de Livros Didáticos. Números Complexos. Grandezas 
Elétricas. Teoria dos Registros de Representações Semióticas. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this research was to try discovering how the mathematical 

concept of complex number is presented in some didactic books adopted in 

courses of Electrical Engineering in the Electrical Circuits discipline, in what refers 

to the presence of semiotic representations of complex numbers and the semiotic 

representations of the related electrical quantities to these numbers. The 

theoretical basis was given by the theory of Semiotic Representations Registers 

by Raymond Duval and the methodological procedures sought to follow the 

Content Analysis Methodology by Laurence Bardin. Set out the categories of 

analysis, we sought to investigate qualitatively and quantitatively the presence of 

semiotic representations of complex numbers and electrical quantities in four 

textbooks chosen in the bibliographies of the teaching plans of the discipline 

Electrical Circuits offered in engineering courses of ten Brazilian universities. In 

addition, the cognitive transformations (and treatments) that these 

representations could have suffered were investigated. It was concluded that, in 

these books, the approaches to the complex numbers are made predominantly 

using cartesian algebraic representations and polar algebraic representations, 

although other semiotic representations of complex numbers are indicated; that 

the approaches to electrical magnitudes that can be presented by means of 

complex numbers are made into highest amount using algebraic representations 

and cartesian graphic representations, and that conversions of semiotic 

representations of complex numbers, and their respective inverse conversions, 

happened in your most between the cartesian algebraic register and the polar 

algebraic register.  

  

Keywords: Analysis of textbooks. Complex Numbers. Electrical Quantities. 
Theory of Semiotic Representations Registers. 
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INTRODUÇÃO 

 

A conceituação de número complexo foi um dos grandes desafios da 

Matemática até o século XVIII. Desde a época dos antigos babilônios e gregos, 

a resolução de muitos exercícios conduzia a situações de raízes quadradas de 

números negativos, e a Matemática conhecida até aquele momento não era 

suficiente para produzir uma explanação. Os exercícios eram rotulados de 

impossíveis, e não se tratava mais deles. 

Com os trabalhos de Rafael Bombelli (1526 – 1572), Niccolò Fontana 

(1499 – 1557), e, mais tarde, Carl Friedrich Gauss (1777 – 1855), Jean-Robert 

Argand (1768 -1822) e Caspar Wessel (1745 – 1818), finalmente o conceito de 

número complexo se fundamentou, e esse tipo de número revelou uma grande 

aplicabilidade, não só na resolução de exercícios da Matemática como também 

na resolução de exercícios de outras ciências e da Engenharia. Em particular, 

na Engenharia Elétrica, em exercícios que envolvem grandezas elétricas, os 

números complexos se revelaram uma ferramenta muito útil e eficaz. A utilidade 

dos números complexos aparece também em áreas da Engenharia Elétrica 

como modelagem de sistemas de telecomunicações e modelagem de sistemas 

de controle no domínio da frequência e do tempo, além de outras tantas. As 

funções de variável complexa simplificam bastante o tratamento de exercícios 

de Engenharia. 

Como docente de ensino superior em cursos de Engenharia, o professor-

pesquisador tem vivenciado as dificuldades dos estudantes em relação aos 

processos de ensino e de aprendizagem dos números complexos, 

principalmente na disciplina Circuitos Elétricos. O ensino desses números se 

reveste, em geral, de uma perspectiva exclusiva de ferramenta matemática, 

tomada como conceito já conhecido no Ensino Médio.  

Com este trabalho, pretendeu-se, com o apoio da Teoria dos Registros 

de Representações Semióticas (TRSS) de Raymond Duval (1993, 1995, 2003, 

2009, 2011) descobrir como o conceito matemático de número complexo é 

apresentado em alguns livros didáticos adotados em cursos de Engenharia 

Elétrica na disciplina Circuitos Elétricos. Em particular, foi dada ênfase na 
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pesquisa sobre a presença de representações semióticas de números 

complexos e das articulações entre elas. Foram também estudadas as 

representações semióticas das grandezas elétricas que se relacionam com os 

números complexos.  

O estudo foi de cunho qualitativo e quantitativo, e procurando seguir as 

orientações estabelecidas pela Metodologia da Análise de Conteúdo de Bardin 

(2016), foram escolhidos quatro livros didáticos da disciplina Circuitos Elétricos 

e foram estabelecidos dois pontos a serem observados na análise dos livros 

didáticos: 

1. Em relação aos números complexos, quais e quantas representações 

semióticas e suas transformações cognitivas são apresentadas nos livros 

analisados? 

2. Em relação às grandezas elétricas relacionadas a números complexos, 

quais e quantas representações semióticas e suas transformações 

cognitivas são apresentadas nos livros analisados? 

 
A finalidade desta pesquisa foi tentar determinar as abordagens 

propostas nos livros didáticos, em relação às representações semióticas dos 

números complexos e das representações semióticas das grandezas elétricas, 

quanto às presenças e às quantidades dessas representações no registro 

algébrico e no registro gráfico. Isto permitiu que fosse possível estabelecer 

conjecturas acerca das qualidades e das possíveis deficiências nas abordagens 

dos livros analisados.  

No Capítulo 1, são apresentadas as abordagens matemática e histórica 

do tema números complexos. Conta-se um pouco da genealogia da evolução 

desses números ao longo da História da Matemática e, depois, é feita a 

construção do chamado corpo dos números complexos. Ainda neste capítulo, é 

realizada a associação das grandezas elétricas presentes nos circuitos elétricos 

aos números complexos. 

No Capítulo 2, é introduzida a Teoria dos Registros de Representações 

Semióticas e são exibidas algumas representações dos números complexos, 

utilizando a terminologia dessa teoria. 
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No Capítulo 3, é feita uma revisão de literatura sobre trabalhos que 

tratam dos processos de ensino e aprendizagem de números complexos e das 

grandezas elétricas associadas a esses números. 

No Capítulo 4, são apresentadas a Metodologia da Análise de Conteúdo 

de Bardin e os procedimentos metodológicos utilizados para as análises dos 

livros didáticos analisados, no que se referem aos dois pontos estabelecidos 

para tais análises. 

No Capítulo 5, foram feitas as análises dos livros didáticos escolhidos e, 

Conclusões, foram feitas as considerações finais acerca de tais análises, nas 

quais foram traçados os comparativos referentes à explanação teórica e dos 

exercícios propostos e resolvidos sobre os números complexos e das grandezas 

elétricas associadas aos números complexos. 

Espera-se, assim, contribuir para melhorar o entendimento dos processos 

de ensino e de aprendizagem de números complexos quando associados a 

grandezas elétricas. 
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CAPÍTULO 1 

NÚMEROS COMPLEXOS 

 

Com o objetivo de promover um entendimento sobre os conceitos e as 

propriedades operativas dos números complexos, além da aplicabilidade desses 

números aos circuitos elétricos, neste capítulo foi feita uma explanação dos 

aspectos históricos que levaram ao desenvolvimento do conceito de número 

complexo. Foi realizada também uma introdução formal matemática 

apresentando o corpo dos números complexos e a possibilidade de se 

representarem as grandezas elétricas por meio das representações algébricas e 

gráficas desses números. 

 

1.1 BREVE HISTÓRIA E EPISTEMOGIA DOS NÚMEROS COMPLEXOS 
 

A resolução de alguns tipos de equações polinomiais do 2º grau já era 

conhecida por matemáticos da antiga Babilônia por meio do método hoje 

chamado de “completamento de quadrados”. Os matemáticos gregos também 

sabiam resolver geometricamente algumas equações polinomiais do 2º grau com 

régua e compasso. Os matemáticos hindus no século XI estabeleceram uma 

fórmula para resolver equações polinomiais do 2º grau, no Brasil chamada 

fórmula de Bhaskara. Entretanto, exercícios que conduziam a raízes quadradas 

de números negativos eram classificados como exercícios sem solução. 

Na Europa, no século XVI, durante a disputa entre matemáticos italianos 

pela resolução de equações polinomiais do 3º grau, é que se percebeu que os 

números reais não eram suficientes para se obter todas as soluções dessas 

equações e as primeiras ideias sobre números complexos surgiram. Consta que, 

por volta de 1510, Scipione Del Ferro (1465-1526) encontrou uma fórmula geral 

para resolver equações do tipo 𝑥3 + 𝑝. 𝑥 = 𝑞, mas faleceu sem que pudesse 

publicar sua descoberta. Seus resultados foram publicados mais tarde em 1545 

por Girolano Cardano (1501-1576) no seu livro Ars Magna, e essa fórmula para 

a resolução de equações polinomiais do 3º grau é hoje conhecida como a 

Fórmula de Cardano. 
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A ideia da resolução consiste basicamente em transformar uma equação 

polinomial do 3º grau x3 + a. x2 + b. x + c = 0, a, b e c números reais quaisquer 

em uma equação do tipo y3 + p. y = q,  fazendo-se uma substituição x = y + t 

naquela equação para um t conveniente. Dessa forma, para resolver equações 

polinomiais do 3º grau, basta saber resolver equações do tipo:  

x3 + m. x = n, com m e n números reais. 

 

Para resolver equações desse tipo, utiliza-se a identidade  

(a –  b)3 + 3ab. (a − b) = a3 − b3 

 

Escolhe-se a e b, de tal forma que se obtenham seus respectivos valores para o 

sistema: 

 

{
3ab = m

 a3 − b3 = n
 

 

Da resolução desse sistema, chega-se a 

 

a = √(n 2⁄ ) + √(n 2⁄ )2 + (m 3⁄ )3
3

 

 

b = √−(n 2⁄ ) + √(n 2⁄ )2 + (m 3⁄ )3
3

, 

 

e tomando-se x = a − b, obtém-se as soluções. 

  

A fórmula de Cardano era aplicada somente sob a condição  

(
n

2
)

2
+ (

m

3
)

3
 ≥ 0, 

 

o que eliminava a possibilidade de obter os valores de a e b quando 
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(
𝑛

2
)

2
+ (

𝑚

3
)

3
 < 0, 

porque apareciam raízes quadradas de números negativos, e ainda não se sabia 

como lidar com essa situação.  

A indagação dos matemáticos do século XVI era sobre o tratamento que 

deveria ser dado a uma raiz quadrada de um número negativo. O consenso era 

de que tais números não existissem e as condições para a solução das equações 

de 3º grau traziam as condições de contorno para que tais raízes negativas não 

aparecessem como solução das referidas equações. 

Em 1572, Rafael Bombelli (1526-1573), em seu livro L’Algebra Parte 

Maggiore Dell’ Arithmetica, fez um estudo sobre a resolução da equação cúbica 

x3 = 15x + 4, e verificou, por inspeção, que x = 4 era solução para ela. Porém, 

quando aplicou a fórmula de Cardano obteve como solução: 

 

x = √
4

2
+ √

16

4
−

3375

27

3

+ √
4

2
− √

16

4
−

3375

27

3

 

x = √2 + √−121
3

+ √2 − √−121
3

 

 

Bombelli propôs uma maneira de lidar com as raízes cúbicas 

√2 + √−121
3

 e √2 − √−121
3

, tratando-as como “números” do tipo a + √−b e 

a − √−b, determinou regras para sua multiplicação e adição, e chegou à 

solução x = 4 daquela equação. A partir daí, passou-se a trabalhar 

pragmaticamente com esses novos números. 

Leonhard Euler (1707-1783) introduziu o símbolo i para representar a 

unidade imaginária √−1, o que facilitou bastante a escrita de um número 

complexo. (BOYER, 1974, p.324-327).  
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1.2 CONSTRUÇÃO DO CORPO DOS NÚMEROS COMPLEXOS  

 

Utilizando a notação i para representar a unidade imaginária √−1, a 

maneira natural de construção do corpo dos números complexos é considerar o 

conjunto ℂ = {z = a + b. i | a, b ∈ ℝ} e considerar nele as operações adição e 

multiplicação definidas por:  

 Adição: (a + b. i) + (c + d. i) = (a + c) + (b + d). i 

 Multiplicação: (a + b. i). (c + d. i) = (a. c − bd) + (a. d + bc). i 

 

Para tais operações, valem as propriedades: 

 

- A1 (propriedade associativa da adição): Para todos z, w e t  ∈ ℂ, vale que 

(z + w) + t = z + (w + t) 

 

- A2 (propriedade da existência e unicidade do elemento neutro da adição): Existe 

um elemento em ℂ, denotado por 0, tal que, para todo z ∈ ℂ, tem-se que  

z +  0 =  0 +  z =  z. 

 

- A3 (propriedade da existência e unicidade do elemento oposto): Para cada z ∈

ℂ, existe um elemento em ℂ, denotado por – z, tal que 

z + (−z) = (−z) + z = 0. 

 

- A4 (propriedade comutativa da adição): Para todos z e w ∈ ℂ, vale que 

z + w = w + z. 

 

- M1 (propriedade associativa da multiplicação): Para todos z, w e t ∈ ℂ, vale que 

(z. w). t = z. (w. t). 

 

- M2 (propriedade da existência e unicidade do elemento neutro da 

multiplicação): Existe um elemento em ℂ, denotado por 1, tal que, para todo z

ℂ , tem-se que 
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z . 1 =  1 . z =  z. 

 

- M3 (propriedade da existência e unicidade de elemento inverso): Para cada z 

∈ ℂ, z ≠ 0, existe um elemento em ℂ , denotado por z-1, tal que 

z . (z−1)  =  (z−1) . z =  1. 

 

- M4 (propriedade comutativa da multiplicação): Para todos z e w ∈ ℂ, vale que 

z . w =  w . z. 

 

- D1 (propriedade distributiva à esquerda da multiplicação em relação à adição): 

Para todos z, w e t ∈ ℂ, vale que 

z . (w +  t)  =  z . w +  z . t 

 

- D2 (propriedade distributiva à direita da multiplicação em relação à adição): 

Para todos z, w e t ∈ ℂ, vale que 

(z +  w) . t =  z . t +  w . t 

 

O conjunto ℂ, com as operações de adição e multiplicação definidas 

daquela maneira, e obedecendo as propriedades A1, A2, A3, A4, M1, M2, M3, M4, 

D1 e D2 é chamado o corpo dos números complexos. 

Valem ainda as seguintes observações: 

 Para todo número complexo z =  a +  b. i, o número real a se chama a 

parte real de z, e é denotado por Re(z); e o número real b se chama a 

parte imaginária de z, e é denotado por Im(z). 

 Todo número real a pode ser visto como um número complexo, 

escrevendo a =  a +  0. i. 

 Os números complexos da forma z =  0 +  b. i =  b. i são chamados 

números imaginários puros. 

 O número z =  0 +  1. i =  i é chamado a unidade imaginária. 
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 O número real |𝑧| = √𝑎2 + 𝑏2 é chamado o módulo do número complexo 

z =  a +  b. i. 

 O número complexo z̅ = a − b. i  é chamado o conjugado do número 

complexo z =  a +  b. i.  

 Para todo número complexo z =  a +  b. i tem-se que: 

z̅. z = z. z̅ = a2 + b2 = |z|2 e que z + z̅ = 2. a = 2. Re(z). 

 Se z = a + b. i é um número complexo diferente de zero, então o inverso 

de z é o número complexo 

z−1 =
1

z
=

1

z
.
z̅

z
=  

z̅

|z|2
=  

𝑎

|z|2
−  

𝑏

|z|2
 . 𝑖 

 

1.3 REPRESENTAÇÕES DOS NÚMEROS COMPLEXOS 

 
 

Quando se escreve um número complexo na forma z =  a +  b. i, tem-

se uma representação algébrica cartesiana desse número complexo.  

Fixados dois eixos perpendiculares no plano cartesiano, um chamado 

eixo real e outro chamado eixo imaginário, cada número complexo z =  a +  b. i 

pode ser identificado com um ponto P de coordenadas (a, b) desse plano, 

considerando o valor a sobre o eixo real eixo das abscissas) e o valor b sobre o 

eixo imaginário (eixo das ordenadas). Esse plano é chamado plano complexo ou 

plano de Argand-Gauss. Essa representação é chamada a representação gráfica 

cartesiana de um número complexo. O Gráfico 1 ilustra esta situação.  
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Gráfico 1: Representação gráfica cartesiana de um número complexo 
 

 

 

 

Esta forma de se representar um número complexo traz a ideia de que um 

tal número pode ser visto como um vetor que é a soma vetorial de sua parte real 

a com a sua parte imaginária b. Assim pode-se representar um número complexo 

por z⃗ = a⃗⃗ + b⃗⃗, na chamada representação gráfica vetorial de um número 

complexo. O Gráfico 2 ilustra esta situação.  

 

Gráfico 2: Representação gráfica vetorial de um número complexo 
 

 

 

 

O módulo de um número complexo z =  a +  b. i, denotado por |z|, é um 

número real não-negativo, que representa a distância do ponto P =  (a, b) até a 

origem do plano complexo. Pode-se verificar que |z| é a medida da hipotenusa 

de um triângulo retângulo, cujos catetos medem respectivamente a e b.  
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Assim, |z|2 = a2 + b2 e |𝑧| = √𝑎2 + 𝑏2. 

 

O argumento de um número complexo z =  a +  b. i, denotado por 

Arg(z), é o arco 𝜃, 0 ≤ 𝜃 ≤ 2𝜋, em radianos, formado pelo semieixo positivo 

real e o segmento OP, em que O é a origem do sistema cartesiano e 𝑃 =

 (𝑎 , 𝑏), como pode ser visto no Gráfico 3. 

 

Gráfico 3: Módulo e argumento de um número complexo 
 

 

 

 

No que se refere ao argumento de z, para que não se faça uma análise 

equivocada de seu valor em cada um dos quatro quadrantes do plano complexo, 

é necessário que seja estabelecida a condição inicial de que a e b sejam 

positivos. Desta forma, para cada um dos quadrantes ter-se-á: 

 

z =  a + b. i θ = tg−1
b

a
 (1º quadrante) 

z = − a +  b. i θ = π − tg−1
b

a
 (2º quadrante) 

z = − a −  b. i θ = π + tg−1
b

a
 (3º quadrante) 

z = a −  b. i θ = 2π − tg−1
b

a
 (4º quadrante) 
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Observa-se, em relação ao módulo de z, que se z =  a +  b. i, então a é 

a projeção ortogonal de z sobre o eixo real, isto é,  𝐚 =  |z|. cos θ e b é a 

projeção ortogonal de z sobre o eixo imaginário, isto é, 𝐛 =  |z|. sen θ, em que 

θ =  Arg(z). 

 Dessa forma, tem-se que 

 

z =  |z|. cos  +  i. |z|. sen =  |z|. (cos  +  i. sen ), 

 

a qual é conhecida como forma trigonométrica do número complexo z. 

  

Essa representação é chamada a representação algébrica trigonométrica 

de um número complexo. Ela é importante porque facilita os cálculos na 

operação de multiplicação de dois números complexos, como mostra a 

proposição a seguir 

 

Proposição:  

Se 𝑧 = |z|. (cos θ + i. sen θ) e w = |w|. (cos Ω + i. sen Ω), onde  

θ = Arg (z) e Ω = Arg (w), então  

z. w = |z|. |w|. [cos(θ + Ω) + i. sen (θ + Ω)].  

Em particular, z2 = |z|2. [cos(2. θ) + i. sen (2. θ)] e, para todo número natural 

n, vale que zn = |z|n. [cos(n. θ) + i. sen (n. θ)], a qual é nomeado por Fórmula 

de De Moivre. 

 

Demonstração:  

 

z. w = |z|. (cos θ + i. sen θ). |w|. (cos Ω + i. sen Ω) = 

|z|. |w|. (cos θ. cos Ω + i. sen Ω. cos θ + i. sen θ. cos Ω + i. i. sen θ. senΩ) = 

|z|. |w|. (cos θ. cos Ω − sen θ. senΩ + i. sen Ω. cos θ + i. sen θ. cos Ω) = 

|z|. |w|. [(cos θ. cos Ω − sen θ. senΩ) + i. (sen Ω. cos θ + sen θ. cos Ω)] = 

|z|. |w|. [cos(θ + Ω) + i. sen (θ + Ω)] 
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Em particular,  

 

𝑧2 = 𝑧. 𝑧 = |z|. |z|. [cos(θ + θ) + i. sen (θ + θ)]= 

|z|2. [cos(2. θ) + i. sen (2. θ)] 

 

Por indução sobre n, prova-se que zn = |z|n. [cos(n. θ) + i. sen (n. θ)]. 

 

Na disciplina de Circuitos Elétricos, a forma trigonométrica do número 

complexo z, z = |z|. (cos θ + i. sen θ), é denotada por 𝑧 = |𝑧|𝜃  e é 

denominada a representação algébrica polar de um número complexo. 

 

1.4 GRANDEZAS ELÉTRICAS E NÚMEROS COMPLEXOS 
 

As análises de circuitos elétricos em corrente alternada são simplificadas 

quando se leva em conta que as grandezas elétricas envolvidas: resistências 

elétricas, reatâncias capacitivas, reatâncias indutivas, impedâncias, tensões 

elétricas, correntes elétricas ou potências elétricas, são grandezas vetoriais e 

podem, assim, ser representadas por vetores planos. Essa é a ponte que permite 

que todas essas grandezas possam ser associadas a números complexos. 

Em Boylestad (2004, p. 98) encontra-se a seguinte definição em relação 

a circuito elétrico: “Um circuito elétrico consiste de um número qualquer de 

elementos unidos por seus terminais, estabelecendo pelo menos um caminho 

fechado através do qual a carga elétrica possa fluir”. Os elementos referidos na 

definição podem ser fontes de tensão e fontes de corrente, os chamados 

elementos ativos, ou resistores, capacitores e indutores, os chamados 

elementos passivos. 

Por exemplo, na Figura 1, está representado um circuito elétrico RLC, 

isto é, um circuito constituído de um resistor elétrico R, um indutor elétrico L com 

reatância indutiva XL e um capacitor elétrico C com reatância capacitiva XC, além 

da fonte de tensão elétrica V. A reatância indutiva e a reatância capacitiva 

medem as quantidades de oposição à passagem de corrente elétrica produzidas 

pelo capacitor e pelo indutor, respectivamente.  
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Figura 1: Circuito RLC em série CA 
 

 

 
 

Fonte: BOYLESTAD, R. L., 2004, p. 451.  

 

Nesse caso, a impedância Z do circuito é definida como a soma vetorial 

da resistência R, com as reatâncias capacitiva XC e indutiva XL. Quando se 

considera uma base de vetores ortogonais, a resistência R é representada por 

um vetor no semieixo horizontal positivo, enquanto as reatâncias são 

representadas no eixo vertical, XL no sentido positivo e XC no sentido negativo. 

Dessa forma Z = R + (XL + XC), entendendo-se essa adição como adição de 

vetores. O Gráfico 4 descreve essa situação, quando |XL|, o módulo de XL, é 

maior do que |XC|, o módulo de XC, o qual ilustra um diagrama vetorial. 

 

Gráfico 4: Diagrama vetorial da impedância de um circuito RLC em série 
 

 

 

 

Fonte: BOYLESTAD, R. L., 2004, p. 451.  
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Nesse caso, observando que |XL + XC| = |XL| - |XC|, a impedância Z pode 

ser associada ao número complexo z = |R| + (|XL| - |XC|).i. 

É costume, na disciplina Circuitos Elétricos, denotar a unidade 

imaginária por j para não confundir com a notação i dada para a corrente elétrica. 

Assim, nessa disciplina, o número complexo z associado à impedância Z é 

denotado por z = |R| + (|XL| - |XC|).j . 

Uma consideração importante sobre os números complexos relacionados 

às grandezas elétricas é que eles possuem a parte real sempre maior ou igual a 

zero, isto é, serão sempre representados por pontos no 1º ou 4º quadrantes do 

plano complexo, em decorrência da natureza das grandezas elétricas 

envolvidas.  

 

 

  



42 

 

 

CAPÍTULO 2 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo, é apresentada uma explanação sobre a Teoria dos 

Registros de Representações Semióticas, a qual será o referencial teórico para 

esta pesquisa. 

 

2.1 TEORIA DOS REGISTROS DE REPRESENTAÇÕES SEMIÓTICAS 
 

A Teoria dos Registros de Representações Semióticas (TRRS) foi 

introduzida por Raymond Duval (DUVAL, 1993) e vem sendo modificada e 

desenvolvida até hoje em dia em artigos e livros do autor (DUVAL, 1995, 2003, 

2009, 2011). 

Em 1995, foi feita uma apresentação de sua teoria no livro Registres 

sémiotiques et apprentissages intellectuels, no qual trata a TRRS de forma 

sistematizada, apresentando os conceitos de sua teoria e a aplicação de tais 

conceitos em relação à Educação Matemática. 

Santaella (2012) define a Semiótica desta forma: 

[...] A Semiótica é a ciência que tem por objeto de investigação todas 

as linguagens possíveis, ou seja, que tem por objetivo o exame dos 

modos de constituição de todo e qualquer fenômeno como fenômeno 

de produção de significação e de sentido. (SANTAELLA, 2012, p. 19). 

 

Charles Sanders Peirce (1839 – 1914), Ferdinand de Saussure (1857 – 

1913) e Gottlob Frege (1848 – 1925) apresentaram diferentes abordagens para 

a Semiótica no final do século XIX, e são considerados os pais dessa Ciência. 

Segundo Duval (2011, p. 12), Saussure tem sua teoria baseada na 

análise estrutural dos sistemas semióticos, mais especificamente sobre a 

evolução das línguas indo-europeias, sendo um estudo baseado em linguística, 

e se limita aos significados dos sinais, no que se refere à imaterialidade do sinal 

e sua ocorrência; à diferença entre o sentido do sinal e à referência a um certo 

objeto.  

Duval (2011, p. 14-15) ainda afirma que as proposições da teoria de 

Peirce têm como conceito fundamental a descrição do papel das representações 
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e dos sinais, em todas as formas de atividade cognitiva, desde suas adaptações 

no sistema semiótico ao qual pertencem até o nível de exploração científica das 

representações. A classificação de Peirce para os tipos de representação é feita 

de acordo com a semelhança (ícone e símbolo) e a causalidade (índice) entre o 

conteúdo e a representação do objeto. 

Já sobre Frege, Duval (2011) afirma que ele propôs em sua teoria um 

processo semiótico para a produção de novos conhecimentos, dando ênfase aos 

signos como formas de escrita simbólicas aplicadas em Análise e em Álgebra. 

A TRRS de Duval se apoia nas visões de Semiótica propostas por Frege, 

Pierce e Saussure, e tem por objetivo aplicá-la a questões concernentes ao 

ensino e à aprendizagem de Matemática, pois os objetos matemáticos só podem 

ser acessados por meio de suas representações semióticas. 

Qualquer sistema de signos que sirva para a comunicação, o tratamento 

e a objetivação da informação é chamado um sistema semiótico. 

As representações semióticas são produções advindas da utilização de 

signos de um determinado sistema semiótico, com regras de significado e de 

funcionamento, que têm a finalidade de representar um objeto. Todas as 

representações semióticas têm forma e conteúdo. Elas podem ser imagens, 

gráficos, objetos, expressões grafadas, sons. 

É a forma da representação semiótica que determina qual o sistema 

semiótico a que ela estará vinculada. Além da sua produção num determinado 

sistema semiótico, uma representação semiótica pode sofrer duas 

transformações cognitivas: o tratamento e a conversão. 

O tratamento de uma representação semiótica é uma transformação que 

se dá no próprio sistema semiótico em que esta foi produzida. A representação 

de um objeto é transformada em outra representação do mesmo objeto, sem 

mudar a forma da representação ou as operações pertinentes ao objeto 

matemático considerado. Ou seja, uma representação é transformada em outra, 

mas o sistema semiótico ao qual elas se vinculam se mantém. 

A conversão de uma representação semiótica se dá entre sistemas 

semióticos distintos. A representação de um objeto é transformada em outra 

representação do mesmo objeto mudando a sua forma, portanto, mudando o 

sistema semiótico. 
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Um registro de representações semióticas é um sistema semiótico que 

permite que as representações semióticas vinculadas a ele possam sofrer as 

transformações cognitivas: a produção, o tratamento e a conversão. É 

importante observar que todo registro é um sistema semiótico, mas nem todo 

sistema semiótico é necessariamente um registro. 

Duval (1995) faz distinção entre a semiósis, a apreensão ou produção 

de uma representação semiótica de um objeto, e a noésis, a apreensão 

conceitual do objeto representado, mas afirma inseparabilidade existente entre 

elas. Para que haja a apreensão do conceito de um objeto matemático, é 

necessário que a noésis (conceitualização) aconteça por meio de significativas 

semiósis (representações). 

Segundo Duval (1995), as dificuldades de aprendizagem da Matemática 

estão relacionadas ao fato de que o aluno não consegue fazer a distinção entre 

o objeto matemático e sua representação. Esta distinção é um ponto estratégico 

para a compreensão da Matemática. Quando o objeto matemático é confundido 

com a sua representação, geralmente, o sujeito se perde em relação à 

compreensão dos conhecimentos já adquiridos, situando-se fora do contexto da 

aprendizagem do objeto matemático. 

Duval (2003) classifica os registros de representação quanto à sua 

natureza em monofuncionais e multifuncionais. Os registros monofuncionais 

permitem um único tipo de tratamento das representações a ele vinculadas. 

Esses tratamentos são algoritmizáveis, isto é, permitem o estabelecimento de 

alguma forma de tratamento algorítmico. Os registros multifuncionais permitem 

diversos tipos de tratamento das representações a ele vinculadas. Esses 

tratamentos não são algoritmizáveis. 

Quanto à sua forma, Duval (2003) classifica os registros de 

representações semióticas em discursivos e em não-discursivos, e afirma: “os 

registros discursivos permitem descrever, inferir, raciocinar, calcular, enquanto 

os registros não discursivos permitem visualizar”. 

A linguagem natural e a linguagem formal estão no âmbito dos registros 

discursivos, enquanto que figuras, gráficos e esquemas estão no dos não-

discursivos. 
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Dessa forma os registros de representações semióticas são 

classificados em quatro tipos diferentes, de acordo com sua funcionalidade e 

discursividade: 

- Registros da língua natural (discursivos e multifuncionais) 

- Registros figurais (não-discursivos e multifuncionais) 

- Registros simbólicos (discursivos e monofuncionais) 

- Registros gráficos (não-discursivos e monofuncionais) 

 

O Quadro 1 sintetiza essa classificação. 

 
Quadro 1: Tipos de Registros 

 

Fonte: Adaptado de Duval (2011, p. 14) 

 

Segundo Duval (1995), para que o estudante adquira o conceito de um 

objeto matemático, é necessária a coordenação de representações semióticas 

desse objeto entre pelo menos dois registros distintos, sendo um multifuncional 

e outro monofuncional. O autor também afirma que, nos níveis mais avançados 

do ensino da Matemática, há uma predominância de registros monofuncionais.  
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2.2 OS NÚMEROS COMPLEXOS E AS REPRESENTAÇÕES SEMIÓTICAS 

 

Conforme visto na Seção 1.2, existem representações semióticas dos 

números complexos que estão vinculadas a registros simbólicos, gráficos ou da 

língua natural. 

O Quadro 2 sintetiza essas representações semióticas de um número 

complexo, classificadas conforme a vinculação aos registros semióticos nos 

quais são produzidas. 

É importante observar a distinção feita entre o registro algébrico 

cartesiano e o registro algébrico polar, nos quais as representações, apesar de 

operarem com os mesmos sinais, têm regras de funcionamento diferentes.  

A multiplicação de números complexos nesses dois registros ilustra bem 

essa diferença de funcionamento. No caso da representação algébrica 

cartesiana (RAC), a multiplicação de dois números complexos z e w desta 

representação é operacionalizada por meio da propriedade distributiva da 

seguinte forma: 

Se z = a + b. i e w = c + d. i, então 

z. w = (a + b. i). (c + d. i) = (a. c − b. d) + (a. d + b. c). i 

 

No caso da representação algébrica exponencial (RAE), da 

representação algébrica polar (RAP) e da representação algébrica 

trigonométrica (RAT), a multiplicação desses dois números complexos z e w, 

apresentados nestas três representações são operacionalizadas da seguinte 

forma: 

|z| = √a2 + b2 e |w| = √c2 + d2  

Arg(z) = arctg (
b

a
) = α e Arg(w) = arctg (

d

c
) = β 

 

Para a representação algébrica exponencial: 

 

𝑧. 𝑤 = |𝑧|𝑒𝑗𝛼. |𝑤|𝑒𝑗𝛽 = |𝑧|. |𝑤|𝑒𝑗(𝛼+𝛽) 

 

Para a representação algébrica polar: 
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𝐳. 𝐰 = |𝐳|. |𝐰|  (𝛂 + 𝛃) 

 

Para a representação algébrica trigonométrica: 

 
z. w = |z|. (cosα + i. senα). |w|. (cosβ + i. senβ) = 

|z|. |w| . [cos(α + β) + i. sen(α + β)] 

 
Quadro 2: Representações semióticas de um número complexo 

 

 
 EXEMPLO 

REPRESENTAÇÃO 

SEMIÓTICA 

TIPO DE 

REGISTRO 
REGISTRO 

Seja o número complexo z, 

tal que sua parte real é a e 

sua parte imaginária é b.  

REPRESENTAÇÃO NA 

LÍNGUA NATURAL 

(RLN) 

LÍNGUA 

NATURAL 

LÍNGUA 

NATURAL 

z = a + b.i 

REPRESENTAÇÃO 

ALGÉBRICA 

CARTESIANA  

(RAC) 

SIMBÓLICO 
ALGÉBRICO 

CARTESIANO 

z = |z| . (cosθ + i.senθ) 

REPRESENTAÇÃO 

ALGÉBRICA 

TRIGONOMÉTRICA 

(RAT) 

SIMBÓLICO 
ALGÉBRICO 

POLAR 

z = |z| θ 

REPRESENTAÇÃO 

ALGÉBRICA POLAR 

(RAP) 

SIMBÓLICO 
ALGÉBRICO 

POLAR 

z = |z|.𝐞𝐢𝛉 

REPRESENTAÇÃO 

ALGÉBRICA 

EXPONENCIAL  

(RAE) 

SIMBÓLICO 
ALGÉBRICO 

POLAR 

 

 

z = (a,b)=(3,3) 

REPRESENTAÇÃO 

GRÁFICA CARTESIANA  

(RGC) 

GRÁFICO 
GRÁFICO 

CARTESIANO 
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REPRESENTAÇÃO 

GRÁFICA POLAR  

(RGP) 

GRÁFICO 
GRÁFICO 

CARTESIANO 

 

 

REPRESENTAÇÃO 

GRÁFICA VETORIAL 

(RGV) 

GRÁFICO 
GRÁFICO 

CARTESIANO 

 

 

Como já foi afirmado por Duval (1995), coordenar representações 

semióticas por meio de tratamentos e conversões é fundamental para a 

apropriação de um conceito matemático. A conversão de representações 

semióticas de um número complexo de um registro do tipo simbólico para um 

registro do tipo gráfico é fundamental, pois permite visualizar de forma indireta 

este objeto matemático. 

Nos quadros a seguir serão utilizadas as letras T ou C para designar um 

tratamento e uma conversão, respectivamente. 

O Quadro 3 ilustra uma conversão de uma representação semiótica de 

um número complexo z no registro algébrico cartesiano para uma representação 

semiótica desse mesmo número complexo no registro gráfico cartesiano. 
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Quadro 3: Conversão de z do registro algébrico para o registro cartesiano 
 

Representação no registro algébrico 

cartesiano 

z=1+4i 

Representação no registro gráfico 

cartesiano 

 
 

 

O Quadro 4 apresenta uma articulação entre diversos registros por meio 

de sucessivas conversões de representação semiótica de um número complexo. 

 

  

C 
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Quadro 4: Conversões entre registros de representações semióticas 

Representação no registro algébrico 

polar 

 

z = 3√2 (cos 45° + i sen 45°) 

 

Representação no registro gráfico 

cartesiano 

 

  

Representação no registro algébrico 

cartesiano 

 

z = 3+3i 

Representação no registro gráfico 

cartesiano 

 

 
 

 

O Quadro 5 apresenta mais um exemplo de conversões e tratamentos de 

representações de números complexos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

C 

C 
C 

C

T

T 

 

C 
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Quadro 5: Conversões e tratamentos entre registros de representações semióticas 
 

Representações dos números 

complexos z, w e z1 no registro 

algébrico cartesiano  

z = 1+4i 

w = 3+2i 

z1 = z+w = (1+4i) + (3+2i) 

Representações dos números 

complexos z e w no registro gráfico 

cartesiano 

 

  

 Representação do número 

complexo z1 no registro algébrico 

cartesiano 

z1 = 4+6i 

Representação do número complexo 

z1 no registro gráfico cartesiano 

 

   

 

O Quadro 2, construído neste capítulo com base na TRRS de Duval, 

permitiu identificar as representações semióticas dos números complexos e as 

transformações cognitivas dessas representações, presentes nos quatro livros 

didáticos que foram analisados no Capítulo 5. 

  

C 
C 

T 

T 

C

T

T 

 

C 



52 

 

 

CAPÍTULO 3 

REVISÃO DE LITERATURA 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar algumas pesquisas realizadas 

sobre as representações semióticas de números complexos no ensino e na 

aprendizagem deste objeto matemático, para que se tenha parâmetros de 

comparação entre trabalhos de pesquisa relacionados a números complexos e 

suas aplicações em análise de circuitos de corrente alternada e um norteamento 

para este trabalho. 

A primeira pesquisa analisada nesta revisão de literatura foi a dissertação 

de mestrado de Rosa (1998), intitulada “Números Complexos: Uma Abordagem 

Histórica Para Aquisição do Conceito”, da Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo.  

O pesquisador se propôs à criação de uma sequência didática para que 

os sujeitos da pesquisa adquirissem conhecimento sobre as operações com os 

números complexos, com base em seu desenvolvimento ao longo da História, a 

fim de que o pesquisador pudesse entender os obstáculos epistemológicos dos 

alunos, associados ao ensino e à aprendizagem do significado do conceito e do 

objeto matemático número complexo. 

A pesquisa fundamentou-se na Teoria dos Registros de Representação 

Semiótica de Duval, que tem como base as conversões e os tratamentos de 

representações semióticas de objetos matemáticos produzidos em um 

determinado sistema semiótico; na Didática da Matemática de Douady, a qual 

faz a diferenciação do objeto matemático como ferramenta, nas aplicações de 

resolução de exercícios, e como objeto, em aplicações de aprendizagem; na 

Teoria das Situações Didáticas de Brousseau, a qual faz uma abordagem sobre 

as interações existentes nos momentos de ação entre o aluno, o professor e o 

saber (ação, validação, formulação e institucionalização), e as definições de 

obstáculo epistemológico e obstáculo didático para o ensino e a aprendizagem 

de um objeto matemático; e na Engenharia Didática de Artigue, a qual estabelece 

as definições para desequilíbrio cognitivo e as diferenças entre as definições 

para um objeto matemático utilizado como ferramenta ou objeto.  
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As abordagens sobre a Teoria dos Registros de Representação Semiótica 

foram realizadas de modo sucinto pelo pesquisador, o qual deu maior ênfase às 

teorias relacionadas à elaboração da sequência didática aplicada à sua 

pesquisa. 

Rosa (1998, p. 26, grifo nosso) tomou duas questões a serem respondidas 

em sua pesquisa: “A nossa sequência didática proposta possibilitará que os 

alunos participem ativamente da aquisição do conceito de número 

complexo? ”, e “Após a aplicação da sequência, os alunos conseguirão 

efetuar operações com números complexos, como potenciação e 

radiciação? ”. 

Os procedimentos metodológicos da pesquisa se basearam na aplicação 

de uma sequência didática para um grupo de alunos do 3º ano do Ensino Médio 

de um colégio da cidade de Mogi das Cruzes-SP, após ter sido realizado pelo 

autor um estudo sobre os aspectos históricos relacionados às representações 

dos números complexos; e os obstáculos epistemológicos e didáticos acerca do 

estudo dos números complexos e a transposição didática necessária para o 

entendimento do objeto de estudo. 

O pesquisador fez uma abordagem histórica dos números complexos para 

que pudesse relacionar as dificuldades dos matemáticos em diversos momentos 

históricos com as dificuldades encontradas para o ensino por parte dos docentes 

e para a aprendizagem por parte dos discentes. 

A elaboração da sequência didática proposta pelo pesquisador foi 

precedida pela aplicação e análise de um pré-teste com doze questões acerca 

do significado, da representação geométrica no plano complexo e das operações 

aritméticas (soma, subtração, produto, potenciação e radiciação) dos números 

complexos, para sessenta alunos do 1º ano de Engenharia Mecânica de uma 

faculdade da cidade de Mogi das Cruzes-SP, dentre os quais vinte e nove alunos 

nunca tiveram contato com a aprendizagem dos números complexos. 

Com base na análise computacional dos resultados desse pré-teste, feita 

por dois softwares (CHIC e CHADOC), Rosa (1998) elaborou uma sequência 

didática com quatorze atividades, na qual foram enfatizadas as atividades de 

conversão da forma algébrica para a trigonométrica, para que possam ser 

possíveis as operações de potenciação e radiciação, além da resolução de uma 
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equação polinomial do 3º grau como atividade inicial. Tal sequência foi 

inicialmente testada com dois alunos, os quais resolveram a sequência em dupla 

com objetivo de detectar possíveis falhas em sua elaboração. No mês de 

setembro de 1997, tal sequência foi aplicada a dezoito alunos de um colégio de 

Ensino Médio da cidade de Mogi das Cruzes-SP, em três sessões de duas horas 

cada, em dias subsequentes, sem a intervenção do aplicador durante a 

execução das atividades, na situação denominada por Brousseau como a-

didática. 

Dois meses após a realização da sequência didática, o pesquisador 

aplicou um teste com treze questões para se constatar que com a realização da 

sequência didática, os alunos começariam a entender os números complexos 

como tal. Quinze dos dezoito alunos que realizaram tal sequência didática 

fizeram o referido teste, e Rosa (1998) concluiu que foi válida a aplicação da 

sequência, pois o desempenho desses quinze alunos do Ensino Médio no teste 

foi melhor do que o dos alunos de Engenharia Mecânica que realizaram o pré-

teste. 

O pesquisador esclareceu em sua pesquisa que a aprendizagem dos 

números complexos por parte dos alunos se fez mais efetiva a partir do momento 

em que puderam perceber o significado da unidade imaginária complexa como 

parte integrante das soluções de equações polinomiais do 3º grau e que as 

equações polinomiais do 2º grau não favorecem tal percepção. 

Como considerações finais, o pesquisador ressaltou que nenhum dos 

alunos do 1º ano de Engenharia Mecânica da Universidade de Mogi das Cruzes 

conseguiu representar corretamente o número complexo em sua forma 

trigonométrica. Destacou também que “Sentiram a necessidade de mudar do 

registro de representação das fórmulas do quadro algébrico, para o 

geométrico, e efetuaram essa mudança” (ROSA, 1998, p.165, grifo do autor). 

Em suas conclusões de pesquisa, Rosa (1998, p. 165) afirmou que, com 

a aplicação da sequência didática, os alunos tiveram a oportunidade de extrair 

raízes quadradas de números negativos, percebendo que os conceitos 

matemáticos referentes aos números complexos surgiram com a resolução de 

exercícios nos quais estes números aparecem. 
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A pesquisa de Rosa (1998) se fez útil para esta pesquisa no que se refere 

à fundamentação teórica de Duval para as conversões e tratamentos utilizados 

para as formas de representação algébrica e gráfica dos números complexos, 

ressaltando que os tratamentos das formas de representação algébricas do 

número complexo para as operações de radiciação e potenciação não se fazem 

úteis nas análises de circuitos elétricos em corrente alternada. 

A segunda pesquisa analisada foi a dissertação de Oliveira (2010), 

intitulada “Números Complexos: Um estudo dos registros de representação e de 

aspectos gráficos”, apresentada na Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo.  

O pesquisador evidenciou a importância dos números complexos para a 

resolução de exercícios relacionados à geometria plana, e que a utilização deste 

objeto para tais resoluções é pouco utilizada, embora conste da Proposta 

Curricular para o estado de São Paulo do ano de 2008, no Caderno do Professor 

para a Matemática do Ensino Médio da 3ª série, no 2º bimestre. De forma 

adicional, foi realizada uma pesquisa documental sobre o assunto números 

complexos nos Parâmetros Curriculares Nacionais do ano de 2002, em relação 

ao estudo dos números complexos. 

A pesquisa fez uso das atividades com lápis e papel e/ou do software 

Geogebra para explorar as transformações no plano complexo de Argand-Gauss 

relacionadas às propriedades algébricas e geométricas dos números complexos, 

e teve como questão norteadora da pesquisa: “ensinar o conteúdo Números 

Complexos, enfatizando seus aspectos gráficos, torna seu aprendizado 

mais significativo? ” (OLIVEIRA, 2010, p. 29, grifo do autor). 

A pesquisa de Oliveira (2010) abordou os aspectos históricos dos 

números complexos relacionados à resolução de equações polinomiais do 3º 

grau incompletas de Cardano e Tartaglia, a rotação resultante do produto das 

hipotenusas de triângulos retângulos proposta por Diofanto e Viète, a rotação 

resultante das potências naturais de i e a interpretação geométrica de John 

Wallis (1646 – 1703) para a raiz quadrada de -1. Nota-se a preocupação do 

pesquisador com as interpretações geométricas dos números complexos como 

meio facilitador para as resoluções de exercícios relacionados aos números 

complexos. 
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A fundamentação teórica da pesquisa se baseou na Teoria dos Registros 

de Representação Semiótica de Raymond Duval para apresentar as 

coordenações entre os diferentes tipos de representações dos números 

complexos: a forma algébrica, forma de pares ordenados, forma de vetores, 

forma trigonométrica e forma matricial.  

Oliveira (2010, p. 30) tomou três hipóteses para verificação em sua 

pesquisa: “Os aspectos gráficos concernentes aos números complexos não são 

apresentados no Ensino Médio, durante o estudo desses números”; “Os 

professores não utilizam esses aspectos e propriedades para resolver exercícios 

de Geometria plana” e “A visualização desses aspectos pode ajudar a 

compreensão do assunto por parte dos alunos”. 

A Teoria das Situações Didáticas de Guy Brousseau foi escolhida para a 

pesquisa para que fosse possível entender as interações entre os sujeitos da 

pesquisa, a aprendizagem dos números complexos por tais sujeitos e a situação 

a-didática a eles apresentada, a qual se materializou com a aplicação da 

sequência didática.   

A metodologia da Engenharia Didática de Michelle Artigue foi escolhida 

para os procedimentos metodológicos da pesquisa, que se pautou na elaboração 

da sequência didática para alunos da terceira série do Ensino Médio de uma 

escola particular de São Paulo, na faixa etária de 17 a 19 anos.  

A escolha dos sujeitos de pesquisa teve como critério a que fosse de 

alunos que optassem entre as áreas de concentração de matérias do Ensino 

Médio de humanidades e/ou biológicas, e não a área de exatas, com a intenção 

de eliminar o fator de motivação de tais alunos para a resolução das atividades 

propostas na sequência didática. O outro critério para a escolha dos sujeitos de 

pesquisa foi a média alcançada na disciplina de Matemática, a qual foi maior ou 

igual a 6,0 (seis) e, com base nesses critérios foram escolhidos três meninos e 

três meninas para a aplicação da sequência didática. 

Tal questionário continha nove questões das quais: uma questão 

discursiva sobre aplicação dos números complexos, duas sobre História dos 

números complexos, duas sobre o plano complexo de Argand-Gauss e quatro 

questões relacionadas à geometria com a aplicação de números complexos.  
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A sequência didática foi aplicada pelo pesquisador em sete encontros de 

uma hora com os seis alunos escolhidos, no período de novembro a dezembro 

de 2009, na qual cada atividade dos sete encontros foi elaborada para utilização 

de lápis e papel e/ou o software Geogebra. Cada atividade foi analisada a priori 

para que fosse determinado seu objetivo e, após sua aplicação, foi realizada uma 

análise a posteriori.  

A primeira atividade foi elaborada para a representação do número 

complexo sob a forma algébrica, forma de vetor e forma de par ordenado de 

números reais; e sobre conjugado e oposto de número complexo. 

A segunda atividade realizada teve por objetivo operacionalizar a 

operação de adição de números complexos e fazer a relação com a regra do 

paralelogramo; e realizar a operação de subtração de números complexos por 

meio de um tratamento vetorial. 

A terceira atividade foi baseada no conceito de conjugado e oposto de 

número complexo e na verificação de propriedades relacionadas às 

propriedades comutativa e associativa da adição de números complexos e seus 

conjugados. 

A quarta atividade teve a finalidade de possibilitar a operacionalização dos 

tratamentos e conversões relacionadas à operação de multiplicação de números 

complexos e sua relação com a rotação no plano complexo com o software 

Geogebra e suas propriedades algébricas, as quais foram provadas com a 

utilização de lápis e papel; e das potências de i relacionadas à multiplicação e 

sua consequente rotação no plano complexo. 

A quinta atividade se baseou na propriedade do inverso de um número 

complexo e suas propriedades, além da verificação da propriedade do inverso 

da unidade imaginária, a qual é o seu oposto unitário complexo. 

A sexta atividade foi destinada às funções de variável complexa 

representadas algebricamente e no plano complexo, para que os sujeitos de 

pesquisa pudessem visualizar tais funções com a utilização do software 

Geogebra. 

A sétima atividade teve por finalidade a utilização dos pares ordenados de 

números reais para a determinação das coordenadas das arestas de um 

quadrado, com duas arestas consecutivas com coordenadas conhecidas. Tal 
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atividade exigiu conhecimento dos conceitos de distância entre dois pontos, 

rotação e perpendicularismo entre retas.  

Em suas considerações finais, Oliveira (2010, p. 166-167) retomou suas 

questões de pesquisa, e citou a deficiência dos livros didáticos em abordar os 

aspectos gráficos da adição e multiplicação dos números complexos, em 

detrimento da abordagem das conversões entre a representação algébrica e a 

representação trigonométrica dos números complexos, apontando como ponto 

importante tal deficiência para a dificuldade dos sujeitos de pesquisa em 

entender e operacionalizar as propriedades algébricas dos números complexos 

e as conversões entre o registro algébrico e o registro gráfico desses números. 

Nesse trabalho, o pesquisador também apontou para a não-abordagem 

do assunto vetores nos livros didáticos de Matemática e por que no Programa 

Curricular do Estado de São Paulo não se propõe uma abordagem vetorial da 

Geometria Analítica. Como uma segunda questão, destinada a futuros trabalhos; 

indagou sobre quais seriam as possibilidades e consequências para uma 

possível mudança na concepção da sequência didática, a qual tivesse enfoque 

em aspectos geométricos e fosse aplicada a sujeitos de pesquisa que não 

tivessem contato algum com o objeto matemático números complexos. 

A primeira contribuição da pesquisa de Oliveira (2010) foram as 

conclusões sobre a ausência de uma abordagem vetorial em relação aos 

números complexos, os quais são amplamente utilizados nessa forma nos livros 

didáticos para as análises de circuitos elétricos em corrente alternada. A 

segunda contribuição referiu-se à sequência didática proposta pelo pesquisador, 

na qual se verificam algumas atividades que se assemelham às transformações 

de tratamento e conversão utilizadas em relação aos números complexos para 

tais análises, embora a representação algébrica exponencial não seja abordada 

nessa pesquisa.  

A terceira pesquisa analisada foi a dissertação de mestrado em Ensino de 

Ciências e Matemática de Sílvio Quintino de Melo (2005), intitulada por “O ensino 

da matemática e a educação profissional: a aplicabilidade dos números 

complexos na análise de circuitos elétricos”, da Universidade Luterana do Brasil 

de Canoas, Rio Grande do Sul. 
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  O pesquisador fez um levantamento sobre a situação do ensino e 

aprendizagem em todos os cursos técnicos de Nível Médio das escolas técnicas 

da Educação Profissional do Estado do Rio Grande do Sul, nas quais é lecionada 

a disciplina Eletricidade, sob um ponto de vista quantitativo.  

Mello (2005, p. 22) definiu como questão norteadora para sua pesquisa: 

“Qual a importância dos números complexos na análise e resolução de circuitos 

elétricos de corrente alternada, já que para os alunos a análise fasorial torna-se 

limitada para a aprendizagem de circuitos mais elaborados?”. 

O pesquisador declarou que o objetivo geral de sua pesquisa é a 

avaliação da aplicabilidade dos números complexos como estratégia de ensino 

na análise de circuitos elétricos em corrente alternada, colocando à disposição 

do Técnico em Eletrotécnica, Mecatrônica, Eletromecânica, Telecomunicações 

Automação Industrial e Eletrônica essa abordagem alternativa.   

A fundamentação da pesquisa se baseou na Teoria da Aprendizagem 

Significativa de Ausubel, por meio da qual o pesquisador justifica sua escolha, 

pelo motivo de os circuitos elétricos RL, RC e RLC em série e paralelo possuírem 

a característica principal de serem o conhecimento prévio necessário para que 

o discente possa avançar de uma análise fasorial para uma análise complexa, 

sendo esta última necessária para a análise e resolução de circuitos elétricos 

mistos. O pesquisador ressalta que o domínio do conhecimento prévio da análise 

fasorial é substancial para a aprendizagem significativa do aluno da metodologia 

da análise complexa.  

A metodologia para coleta e análise dos dados foi realizada em duas 

etapas. Na primeira etapa, foi distribuído um questionário denominado 

questionário A para os Docentes de todas as instituições do Ensino Médio 

Técnico do Rio Grande do Sul com a finalidade de que fosse levantado seu perfil 

demográfico-profissional.  

A aplicação dos instrumentos de pesquisa foi realizada em um Escola 

Técnica da cidade de Taquara-RS, estabelecendo três grupos de sujeitos: dois 

experimentais e um de controle. Nos grupos experimentais, os docentes foram 

orientados a aplicar a metodologia da análise complexa para a resolução de 

circuitos elétricos e a turma de controle não sofreu nenhuma intervenção do 

pesquisador para a utilização da análise complexa destinada a tal fim. 
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As turmas experimentais foram denominadas por A e B e, em cada turma, 

o docente responsável por cada uma das turmas respondeu a uma entrevista 

estruturada sobre as grandezas elétricas pertinentes aos circuitos elétricos CA, 

a metodologia por eles utilizadas para a aplicação do método da análise 

complexa e as dificuldades demonstradas pelos alunos durante o ensino dessa 

metodologia. 

O questionário A foi distribuído para os Docentes de vinte e cinco 

instituições do Ensino Médio Técnico do Rio Grande do Sul e neste questionário 

foram levantados os seguintes aspectos quantitativos: natureza da mantenedora 

da instituição (Federal, Estadual ou Particular); tempo de atuação do Docente 

em cursos de formação geral e nos cursos técnicos; distribuição dos cursos 

(Eletrotécnica e Mecatrônica; Eletrônica e Eletrotécnica; Mecatrônica; 

Eletromecânica; Eletrônica; Eletrotécnica; e outros cursos técnicos), nível de 

formação do Docente (Ensino Médio. Graduação em curso, Graduação 

concluída, Pós-Graduação); distribuição percentual dos Docentes nas 

Instituições mantenedoras Federais, Estaduais ou Particulares; metodologia 

utilizada para a resolução dos circuitos elétricos (simulações, análise fasorial e 

análise complexa). 

Os sujeitos de pesquisa foram distribuídos em grupos da seguinte forma: 

nove alunos para o grupo da turma experimental A, quatro alunos para a turma 

experimental B e seis alunos para a turma de controle. Para as turmas 

experimentais, a resolução se fez de forma fasorial e/ou complexa e para a turma 

de controle somente na forma fasorial. 

Para os alunos das duas turmas experimentais e da turma de controle 

foram aplicados dois instrumentos de avaliação para a resolução de circuitos 

elétricos com a aplicação da análise complexa com notação fasorial. O primeiro 

instrumento dizia respeito à resolução de um circuito RC em paralelo e um 

circuito RLC em série. Neste primeiro instrumento de avaliação, deveriam ser 

determinados a impedância total, a corrente total, as tensões elétricas dos 

componentes, o ângulo de defasagem entre a tensão da fonte CA e a corrente 

total do circuito elétrico e o diagrama fasorial. 

O segundo instrumento de avaliação dizia respeito à resolução de um 

circuito elétrico misto em paralelo com dois ramos, um formado por um circuito 



61 

 

 

RC em série e outro por um circuito RL em série. Para tal circuito elétrico, 

adicionalmente ao solicitado para o instrumento anterior, foi ainda solicitado pelo 

pesquisador a determinação do fator de potência e as potências ativa, reativa e 

aparente global do circuito elétrico. 

Na fase da coleta de dados dos dois instrumentos de pesquisa aplicados 

aos três grupos, a análise quantitativa do pesquisador apontou para um maior 

rendimento para os alunos das turmas experimentais A e B em relação aos 

alunos da turma de controle, no que se refere à nota atingida nos dois 

instrumentos aplicados. 

Mello (2005, p. 144) expõe em suas conclusões a problemática levantada 

em relação ao desencadeamento da aplicação dos instrumentos de pesquisa 

aos docentes e discentes e os resultados deles analisados e lança uma 

indagação: “Por que não se trabalham os números complexos no ensino de 

circuitos elétricos em corrente alternada nas escolas técnicas de Nível Médio? ”.    

O pesquisador ainda ressaltou que os exercícios relacionados ao ensino 

advêm da impossibilidade de docentes com titulação baixa aplicarem a 

metodologia da análise complexa para a resolução de circuitos elétricos mais 

complexos e os exercícios relacionados à aprendizagem por parte dos discentes 

tem como origem provável a falta de conhecimento prévio da análise fasorial 

para que possam avançar para as resoluções de circuitos elétricos com a 

aplicação da metodologia da análise complexa. 

A análise fasorial é baseada na utilização de vetores planos para a 

resolução dos circuitos elétricos básicos (R, L, C, RC, RL e RLC) de corrente 

alternada em série e em paralelo, enquanto a análise complexa é baseada na 

aplicação dos números complexos para a resolução de circuitos elétricos mais 

complexos.  

O pesquisador deixou claro seu ponto de vista em relação ao despreparo 

técnico e pedagógico dos professores ser fator determinante para que a análise 

complexa dos circuitos elétricos sofra pesada resistência dos alunos para o seu 

ensino por parte dos docentes e que, de modo contrário, quando os docentes 

passam por atualização técnica e pedagógica, estes podem tornar viáveis as 

metodologias específicas para a aplicação em circuitos elétricos de Corrente 

Alternada mais complexos. 
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Esta pesquisa de análise de livros didáticos convergiu para a pesquisa de 

Mello (2005) no sentido de se referir à abordagem das análises fasorial e 

complexa, referentes aos circuitos elétricos em corrente alternada. A aplicação 

e as análises a priori e a posteori dos instrumentos de avaliação para a turmas 

de controle e as duas turmas experimentais não se fizeram úteis para esta 

pesquisa, pelo motivo de ser do tipo bibliográfica. O pesquisador ainda ressaltou 

que o conhecimento da análise fasorial é significativa para as abordagens 

próprias da análise complexa para circuitos elétricos em corrente alternada.  

É importante ressaltar que esta pesquisa sobre análise de livros didáticos 

de Circuitos Elétricos se propôs a complementar a pesquisa de Mello (2005), 

pelo fato de que não foi utilizada a Teoria dos Registros de Representações 

Semióticas de Raymond Duval para a fundamentação teórica necessária para 

as análises dos tratamentos e conversões presentes nos instrumentos e 

avaliação. Também é importante ressaltar para o fato de que a referida pesquisa 

foi direcionada ao Ensino Técnico no Ensino Médio, e verificou-se a presença de 

uma abordagem vetorial em relação às grandezas elétricas representadas por 

meio dos números complexos.   

  A quarta pesquisa analisada foi a dissertação de mestrado em Ensino de 

Ciências e Matemática de Pinto (2015), intitulada por “Objeto de Aprendizagem 

para o ensino de números complexos com aplicações na área técnica em 

Eletroeletrônica”, da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. 

Essa pesquisa teve por finalidade a elaboração de um Objeto de 

Aprendizagem (OA) destinado à aplicação na análise de circuitos elétricos em 

corrente alternada, o qual denominou “Descomplicando os Complexos”. Para tal, 

o pesquisador fez uso dos softwares Geogebra e eXeLearning para a elaboração 

de uma sequência didática de seis atividades em ambiente dinâmico.  

As três primeiras atividades foram dedicadas ao estudo de aspectos 

gráficos dos números complexos no plano complexo, às operações de adição e 

multiplicação, às relações de pertinência e continência com os conjuntos dos 

números reais e, finalmente ao relacionamento dos números complexos com as 

grandezas elétricas (impedâncias). Algumas dessas atividades foram 

elaboradas para que os discentes pudessem fazer as alterações dos parâmetros 



63 

 

 

do Geogebra para a verificação dos resultados e, em outras, foram elaboradas 

questões de múltipla escolha. 

As três últimas atividades se destinaram à análise de circuitos elétricos 

RLC (resistor-indutor-capacitor) em série e em paralelo, com a variação de 

parâmetros do circuito para a verificação dos valores das grandezas elétricas 

nas formas de representação gráfica vetorial e nas formas simbólica algébrica e 

polar (ou de fasor).    

Pinto (2015, p. 16) teve como questão norteadora para sua pesquisa: 

“Como criar Objeto de Aprendizagem capaz de proporcionar comunicação e 

interação para a formalização de conceitos, facilitando o ensino dos números 

complexos associado à área técnica em eletroeletrônica? ”.  

O pesquisador declarou que o objetivo geral de sua pesquisa foi a 

construção de um Objeto de Aprendizagem de Matemática para o ensino e 

aprendizagem dos números complexos com aplicações na área de 

eletroeletrônica para cursos de nível médio técnico de escolaridade.  

Nessa pesquisa, Pinto (2015) definiu como objetivos específicos: 

 

a. Identificar, nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio, a contribuição da TICs 

(Tecnologias de Informação e Comunicação) na formação do Técnico; 

b. Identificar em Livros Didáticos qual é a abordagem utilizada no 

ensino dos números complexos; 

c. Criar atividades, informatizadas, estruturadas em forma de 

sequência didática envolvendo aplicações dos números complexos em 

análise de circuitos de forma a possibilitar comunicação e interação 

com o sistema, experimentações e simulações que levem a 

formalização de conceitos e a criação de significados; e 

d. Testar, em sala de aula, o Objeto de Aprendizagem criado e, a 

partir desses resultados, propor melhorias para o mesmo.  

(PINTO, 2015, p. 17). 

 

A fundamentação teórica da pesquisa se baseou nas definições sobre 

Informática Educativa e Objetos de Aprendizagem (OA). 

Sobre as definições da Informática Educativa, segundo Moran (1983, p. 

53 apud PINTO, 2015, p. 20): “a educação escolar precisa compreender e 



64 

 

 

incorporar mais as novas linguagens, desvendar seus códigos, dominar as 

possibilidades de expressão e as possíveis manipulações”. 

O software desenvolvido por Pinto (2015) é um objeto de aprendizagem 

que foi desenvolvido para promover o ensino dos números complexos e dos 

circuitos elétricos por meio de um ambiente dinâmico de aprendizagem. Acerca 

deste tipo de objeto, Wiley (2000 apud PINTO, 2015, p. 21) afirma que “[...] uma 

transformação pode acontecer também na forma como materiais educacionais 

são desenvolvidos e oferecidos para aqueles que desejam aprender”. 

Pinto (2015) traz suas considerações sobre a finalidade e as 

características de um objeto de aprendizagem e cita que:  

Nesse sentido, entende-se, nesta pesquisa, que um OA é um recurso 

digital reutilizável voltado para o ensino, de modo que os propósitos 

educacionais estejam bem definidos com relação aos elementos de 

análise, síntese e reflexões. (PINTO, 2015, p. 23-24). 

 

A metodologia para a coleta e análise dos dados foi realizada em forma 

de tabulação dos acertos dos discentes por cada item proposto em cada uma 

das seis atividades, levando-se em conta se os acertos foram na primeira, 

segunda, terceira ou quarta tentativa.  

Pinto (2015) declarou em suas considerações finais a problemática 

levantada em relação aos quatro objetivos de sua pesquisa e concluiu, em 

relação aos objetivos elencados, que:  

a. As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio preconizam que a 

contextualização, a flexibilidade e a interdisciplinaridade na utilização 

de estratégias educacionais favoráveis à compreensão de conceitos e 

significados matemáticos são a integração entre a teoria e a vivência 

da prática profissional; 

b. Não houve nenhuma atividade constante dos três livros didáticos 

analisados em relação aos números complexos que exigisse o uso de 

tecnologia ou software específico para a aprendizagem do conteúdo e 

que em relação à aplicação dos números complexos na área de 

eletroeletrônica, muito pouco foi detectado e que a abordagem dos 

livros é enfaticamente voltada para o algébrico; 

c. As duas primeiras atividades elaboradas complementaram todo 

o conteúdo referente ao ensino dos números complexos do Programa 
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do Ensino Médio regular e as quatro atividades seguintes permitiram 

elucidar a aplicação dos números complexos nas análises fasoriais dos 

circuitos RLC em série e em paralelo e na dinamização dos fasores 

dos elementos do circuito, contextualizando suas representações 

algébrica e gráfica em ambiente dinâmico; 

d. O Objeto de Aprendizagem “Descomplicando os Complexos” 

cumpriu com o seu papel, por ter permitido ampla comunicação com o 

sistema, proporcionando interação entre os estudantes e as atividades 

propostas, além de estimulá-los a realizar experimentações e 

simulações. (PINTO, 2015, p. 82-84) 

 

A pesquisa de Pinto (2015) trouxe contribuições semelhantes àquelas da 

pesquisa de Mello (2005), visto que os dois pesquisadores se dedicaram à 

aplicação de atividades relacionadas aos números complexos para a análise 

fasorial de circuitos elétricos em corrente alternada. Contudo, Mello (2005) traz 

as ideias para efetivação da análise complexa, a qual é o foco deste pesquisador 

em relação à análise de livros didáticos de Circuitos Elétricos. 

Outro aspecto importante a ser observado por este pesquisador é que 

nenhuma das quatro pesquisas analisadas nesta revisão de literatura teve por 

objetivo analisar o ensino e a aprendizagem dos números complexos em relação 

ao Ensino Superior, mas sim em relação ao Ensino Médio. Ficou claro que há 

poucos trabalhos de pesquisa relacionados aos números complexos no Ensino 

Superior. Buscou-se trabalhos correlatos com os temas Circuitos Elétricos e 

Grandezas Elétricas e ainda, de suas relações com os números complexos, em 

vários repositórios de Universidades Públicas Estaduais e Federais brasileiras, 

a exemplo da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), da Universidade 

Federal de Pernambuco (UFPE), da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), 

Universidade Estadual Paulista (UNESP) – Campo de Rio Claro – SP, entre 

outras; e poucos trabalhos relacionados a esses temas foram encontrados, mas 

nenhum que relacionasse as grandezas elétricas aos números complexos de 

acordo com a TRRS de Duval (1993, 1995, 2003, 2009, 2011). 

Outro ponto importante a ser citado é que pode se tornar inviável a 

aplicação do método da análise complexa, já nos cursos técnicos de 

Eletrotécnica, tendo em vista de que os discentes adquirem o conhecimento 
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sobre os conteúdos de números complexos somente na 3ª série do Ensino 

Médio. 
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CAPÍTULO 4 

METODOLOGIA 

 

Como já foi afirmado, neste trabalho, pretende-se pesquisar como o 

conceito matemático de número complexo é apresentado em livros didáticos de 

Ensino Superior utilizados na disciplina Circuitos Elétricos de cursos de 

Engenharia Elétrica. Neste capítulo, serão apresentados os procedimentos 

metodológicos adotados para efetuar essas análises. Procurou-se seguir as 

orientações estabelecidas pela Metodologia da Análise de Conteúdo de Bardin 

(2016), a qual será descrita sucintamente a seguir. 

 

4.1 A METODOLOGIA DA ANÁLISE DE CONTÉUDO 
 

Este trabalho é do tipo qualiquantitativo, por ter se baseado em análises 

qualitativas e quantitativas das representações semióticas dos números 

complexos presentes nos livros didáticos analisados. 

As análises qualitativas do trabalho se destinaram a identificar a 

presença de representações semióticas nas seções dos capítulos dos livros 

didáticos dedicados às abordagens dos conteúdos relativos aos números 

complexos e às grandezas elétricas relacionadas a estes números. Sobre a 

análise qualitativa, Bardin (2016) descreve que: 

 [...] A abordagem não quantitativa recorre a indicadores não 

frequenciais suscetíveis de permitir inferências; por exemplo a 

presença (ou a ausência) pode construir um índice tanto (ou mais) 

frutífero que a frequência de aparição. (BARDIN, 2016, p. 144, grifo do 

autor). 

 

Por outro lado, as análises quantitativas foram orientadas para a 

quantificação dos indicadores de representações semióticas relacionados aos 

exercícios resolvidos e propostos relativos aos números complexos e às 

grandezas elétricas relacionadas a estes números. Os indicadores foram criados 

a partir do estabelecimento dos índices, os quais serão descritos a seguir. Bardin 

(2016, p. 144) define a análise quantitativa desta forma: “A abordagem 
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quantitativa funda-se na frequência de aparição de determinados elementos da 

mensagem [...]”  

 

Segundo Bardin (2016), a análise de dados pode ser dividida em três 

fases subsequentes:  

As diferentes fases da análise de conteúdo, tal como o inquérito 

sociológico ou a experimentação, organizam-se em torno de três pólos 

cronológicos:  

1) a pré-análise; 

2) a exploração do material; 

3) o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação.    

(BARDIN, 2016, p. 125)   

 

A pré-análise é a primeira fase da análise, e objetiva a sistematização que 

possibilitará ao pesquisador a condução das operações sucessivas de análise. 

Acerca da pré-análise, Bardin (2016) ressalta que:  

É a fase da organização propriamente dita. Corresponde a um período 

de intuições, mas tem por objetivo tornar operacionais e sistematizar 

as ideias iniciais, de maneira a conduzir a um esquema preciso de 

desenvolvimento das operações sucessivas, num plano de análise. 

(BARDIN, 2016, p. 125). 

 

Bardin (2016) divide a pré-análise em três fases e afirma que:  

Geralmente, esta primeira fase possui três missões: a escolha dos 

documentos a serem submetidos à análise, a formulação das hipóteses 

e dos objetivos e a elaboração de indicadores que fundamentem a 

interpretação final. (BARDIN, 2016, p. 125, grifo do autor).  

 

As atividades a serem cumpridas para a organização do material 

compreendem cinco fases. Segundo Bardin (2016, p. 126-131), são elas: 

 

a. A leitura flutuante, como atividade inicial para estabelecer o contato 

com os documentos, que no caso desta pesquisa são os livros didáticos de 

Circuitos Elétricos, com o intuito de analisar e conhecer o texto e receber 

quais capítulos dos livros serão objeto da análise. 
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b. A escolha dos documentos – O universo de documentos de análise 

pode ser determinado a priori ou a posteori. Os livros didáticos desta 

pesquisa foram escolhidos de acordo com os critérios definidos durante os 

procedimentos metodológicos e atendendo a regra da pertinência, na qual 

os livros escolhidos são adequados para as análises, por atenderem ao 

objetivo da pesquisa.  

c. A formulação da hipótese e do objetivo da pesquisa.  

d. A referenciação dos índices e a elaboração de indicadores. Foram 

definidos os índices para as análises qualitativas e quantitativas das 

representações semióticas dos números complexos e das grandezas 

elétricas associadas a esses números. 

e. A preparação do material: foram delimitados os capítulos dos livros 

didáticos escolhidos nos quais os números complexos se fazem presentes 

nas análises de circuitos elétricos em regime estacionário, o qual se define 

pela aplicação de uma tensão senoidal e de frequência constante nesses 

circuitos elétricos. 

A fase da exploração do material é realizada a partir da escolha do 

material a ser analisado, seguindo as hipóteses formuladas e os indicadores 

elaborados na fase da pré-análise, e percebe-se que a exploração do material é 

de suma importância, pois possibilitará o incremento das interpretações e 

inferência. De acordo com Bardin (2016, p. 131): “[...]. Esta fase, longa e 

fastidiosa, consiste essencialmente em operações de codificação, 

decomposição ou enumeração, em função de regras previamente formuladas”. 

A categorização dos índices é realizada após o estabelecimento da 

hipótese e do objetivo desta pesquisa. Acerca da categorização, Bardin (2016, 

p. 147, grifo do autor) afirma que: “A categorização é uma operação de 

classificação de elementos constitutivos de um conjunto por diferenciação e, em 

seguida, por reagrupamentos segundo o gênero (analogia), com os critérios 

previamente definidos”. 

Na fase de tratamento dos resultados obtidos e interpretação de dados 

deve-se fazer uma opção por uma análise quantitativa ou qualitativa de dados. 

Para tanto, os dados devem ser agrupados de acordo com categorias para que 

sejam possíveis as análises. 
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As elaborações dos índices para este trabalho levaram em conta a sua 

natureza qualiquantitativa. Bardin (2016) aponta para os significados de índice e 

indicadores em um trabalho de pesquisa: 

 [...] o índice pode ser a menção explícita de um tema numa 

mensagem. [...] o indicador correspondente será a frequência deste 

tema de maneira relativa ou absoluta, relativo a outros. [...] Uma vez 

escolhidos os índices, procede-se à construção de indicadores 

precisos e seguros. [...]. BARDIN (2016, p. 130). 

 

Para as análises qualitativas nesta pesquisa, os índices foram elaborados 

para a verificação da presença ou não das representações semióticas dos 

números complexos e das grandezas elétricas associadas aos números 

complexos nas seções dos capítulos dos livros didáticos.  

A elaboração dos índices para as análises quantitativas levou em conta 

as representações semióticas apresentadas nos enunciados dos exercícios 

resolvidos e propostos e as transformações cognitivas dessas representações 

semióticas, relacionadas aos números complexos e às grandezas elétricas 

associadas a esses números.  

A elucidação sobre a elaboração de índices para as representações 

semióticas de números complexos pode ser feita por meio da exemplificação de 

um exercício resolvido sobre tratamentos da representação algébrica cartesiana 

e conversões da representação algébrica cartesiana para a representação 

algébrica polar.  O Quadro 6 apresenta o exercício resolvido. 

 

Quadro 6: Transformações cognitivas de números complexos. 
 

 

 

 

Fonte: HILBURN; JOHNSON, E.; JOHNSON, R., 2000, p. 514.  
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Para a elaboração dos índices para as representações semióticas das 

grandezas elétricas foram observadas tais representações semióticas nos 

capítulos analisados dos livros didáticos. Um exemplo de um exercício proposto 

inicialmente por meio da representação algébrica de grandezas elétricas é 

apresentado no Quadro 7, com a finalidade de se obter a impedância do circuito 

RLC na RAC. 

 
Quadro 7: Exercício proposto sobre determinação de impedância. 

 
 

 

 

 

Fonte: ALEXANDER; SADIKU, 2008, p. 403. 

  

A elaboração dos indicadores qualitativos e quantitativos foi realizada 

por meio da contabilização dos índices quantitativos das representações 

semióticas dos exercícios propostos e resolvidos dos livros didáticos e suas 

transformações cognitivas necessárias para as resoluções dos exercícios, 

enquanto a elaboração dos índices qualitativos foi operacionalizada pela 

observação não frequencial da presença das representações semióticas na 

conceituação das teorias relativas aos circuitos elétricos em regime estacionário. 

Após o tratamento dos dados obtidos, feito por meio dos indicadores 

qualitativos e quantitativos, é realizada a interpretação desses dados, a fim de 

que seja possível realizar as inferências sobre tais dados. Sobre isto, Bardin 

(2016) afirma que: 

Os resultados brutos são tratados de maneira a serem significativos 

(“falantes”) e válidos. [...]. O analista, tendo à sua disposição resultados 

significativos e fiéis, pode propor inferências a adiantar interpretações 

a propósito dos objetivos previstos – ou que digam respeito a outras 

descobertas inesperadas. (BARDIN, 2016, p. 131). 
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A análise dos indicadores qualitativos e quantitativos elaborados 

constam das seções do Capítulo 5 deste trabalho de pesquisa.  

 

4.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

Na fase da pré-análise, de acordo com as definições da Metodologia da 

Análise de Conteúdo de Bardin (2016), foi elaborado um roteiro para que fosse 

possível a escolha de quatro livros de Circuitos Elétricos de forma sistematizada. 

Foram estabelecidos critérios para cada uma das etapas sucessivas e 

necessárias para a consecução da escolha de tais livros. As etapas 

determinadas foram as seguintes: 

 

 Escolha das universidades nas quais é oferecido o curso de 

Engenharia Elétrica; 

 Escolha dos livros didáticos de Circuitos Elétricos citados nas 

bibliografias básicas dos planos pedagógicos de cursos de 

Engenharia Elétrica e Planos de Ensino da disciplina Circuitos 

Elétricos e similares de tais universidades; 

 Eleição dos quatro livros mais citados. 

 

Foram estabelecidos os seguintes critérios para proceder à escolha das 

universidades: 

 

 Levantamento de dez universidades brasileiras públicas e privadas 

que oferecem o curso de Engenharia Elétrica; 

 As disciplinas de Circuitos Elétricos I e II ou similares fossem 

oferecidas nas grades curriculares; 

 Os planos pedagógicos de curso e planos de ensino estivessem 

disponíveis para a pesquisa por acesso on-line. 

 

Foram escolhidas as seguintes universidades, nas quais foram 

pesquisados os seguintes documentos por acesso on-line: 
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 Universidade Federal do ABC (UFABC) 
http://prograd.ufabc.edu.br/doc/catalogo_disciplinas_de_graduao_2014.pdf 
 

 Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) 
https://www.ufpe.br/dee/images/documentos/pg_circuitos1.pdf 

 

 Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 
http://www.dee.ufrn.br/ppp/projeto_politico_pedagogico__engele_ufrn__revisada_e
m_10_2006.pdf 
 

 Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) 
http://www.dee.ufscar.br/wp-content/uploads/PPC-ENGENHARIA-ELETRICA-
2013.pdf 
 

 Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJ)  
http://www.ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/coele/PP_2009_Formatacao_Final_25-
05-2011_-_APROVADO_CONEP.pdf 
 

 Universidade de São Paulo (USP) 
https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/obterDisciplina?sgldis=SEL0301&codcur=18045&
codhab=0 
 

 Universidade Anhanguera de São Paulo (UNIAN) 
http://ww4.unianhanguera.edu.br/servicos/sapp/site/view/peaCRUD.php?consulta=tr
ue# 
 

 Universidade Paulista (UNIP) 
https://drive.google.com/file/d/0B78syNehm9xZRHlKdDJQR1BCVFk/edit 
 

 Centro Universitário de Lins (UNILINS) 
http://www.unilins.edu.br/cursos/graduacao/PPCs_2012/PPC_Eletrica_2012.pdf 
 

 Centro Universitário Salesiano de São Paulo (UNISAL)  
http://unisal.br/wp-content/uploads/2013/01/PPC_Eng_Eletrica_21_05_15-2.pdf 

 

A escolha dos livros didáticos obedeceu à seguinte ordem: 

 

 Levantamento das bibliografias básicas da disciplina Circuitos 

Elétricos ou similares que abordam o tema números complexos e 

constantes dos planos de ensino e planos pedagógicos de curso 

dessas dez universidades; 

 Eleição dos quatro livros didáticos mais citados nas bibliografias 

básicas, realizada por meio da quantificação dessas bibliografias para 

a disciplina Circuitos Elétricos e similares adotadas nos planos de 

ensino e planos pedagógicos de curso. 

 

 
 

http://prograd.ufabc.edu.br/doc/catalogo_disciplinas_de_graduao_2014.pdf
https://www.ufpe.br/dee/images/documentos/pg_circuitos1.pdf
http://www.dee.ufrn.br/ppp/projeto_politico_pedagogico__engele_ufrn__revisada_em_10_2006.pdf
http://www.dee.ufrn.br/ppp/projeto_politico_pedagogico__engele_ufrn__revisada_em_10_2006.pdf
http://www.dee.ufscar.br/wp-content/uploads/PPC-ENGENHARIA-ELETRICA-2013.pdf
http://www.dee.ufscar.br/wp-content/uploads/PPC-ENGENHARIA-ELETRICA-2013.pdf
http://www.ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/coele/PP_2009_Formatacao_Final_25-05-2011_-_APROVADO_CONEP.pdf
http://www.ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/coele/PP_2009_Formatacao_Final_25-05-2011_-_APROVADO_CONEP.pdf
https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/obterDisciplina?sgldis=SEL0301&codcur=18045&codhab=0
https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/obterDisciplina?sgldis=SEL0301&codcur=18045&codhab=0
http://ww4.unianhanguera.edu.br/servicos/sapp/site/view/peaCRUD.php?consulta=true
http://ww4.unianhanguera.edu.br/servicos/sapp/site/view/peaCRUD.php?consulta=true
https://drive.google.com/file/d/0B78syNehm9xZRHlKdDJQR1BCVFk/edit
http://www.unilins.edu.br/cursos/graduacao/PPCs_2012/PPC_Eletrica_2012.pdf
http://unisal.br/wp-content/uploads/2013/01/PPC_Eng_Eletrica_21_05_15-2.pdf
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Os livros mais citados nas bibliografias foram:  

 

- 1: Livro 1 - HILBURN, John L.; JOHNSON, David E.; JOHNSON, Johnny 
R. Fundamentos de análise de circuitos elétricos. 4. ed. Rio de 
Janeiro: LTC - Livros Técnicos e Científicos, 2000. 

- 2: Livro 2 - ALEXANDER, Charles K.; SADIKU, Matthew N. O. 
Fundamentos de Circuitos Elétricos. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 
2008. 

- 3: Livro 3 - DORF, Richard C.; SVOBODA, James A. Introdução aos 
Circuitos Elétricos. 7. ed. São Paulo: Pearson, 2012. 

- 4: Livro 4 - BOYLESTAD, Robert L. Introdução à análise de circuitos. 
10. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2004. 828 p. 

- 5: Livro 5 - NILSSON, James W; RIEDEL, Susan A. Circuitos Elétricos. 
8. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009. 

 

 Os resultados encontrados estão consolidados na Tabela 1: 

 

Tabela 1: Livros mais citados nas bibliografias da disciplina Circuitos Elétricos 
 

INSTITUIÇÃO LIVRO 1 LIVRO 2 LIVRO 3 LIVRO 4 LIVRO 5 

UFABC  X  X X 
UFPE X  X   
UFRN X X    

UFSCar X X X X X 
UFSJ  X X X  
USP X X   X 

UNIAN   X X  
UNIP X X X X  

UNILINS  X  X X 
UNISAL    X  
TOTAIS 5 7 5 7 4 

 

Sendo assim, foram escolhidos para as análises os Livros 1, 2, 3 e 4. 

 

Em seguida, de acordo com a Metodologia da Análise de Conteúdo de 

Bardin (2016), foi estabelecido o seguinte roteiro para proceder à análise dos 

livros didáticos: 

 Escolha dos livros didáticos da disciplina de Circuitos Elétricos a serem 

analisados; 

 Estabelecimento dos indicadores a serem pesquisados; 

 Tratamentos dos dados. 
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Esses quatro livros didáticos foram submetidos a uma pré-análise, 

seguindo a Metodologia da Análise de Conteúdo de Bardin (2016), e verificou-

se a presença do objeto matemático número complexo na teorização, na 

proposição de exercícios e na resolução de exercícios relacionados a circuitos 

elétricos. 

Por fim, ainda nesta fase da pré-análise, procurando seguir Bardin (2016), 

foi levantada a hipótese de que nos livros didáticos de Circuitos Elétricos as 

transformações cognitivas das representações semióticas de números 

complexos, apesar de serem levadas em consideração, estão restritas 

predominantemente às conversões da representação algébrica cartesiana para 

a representação algébrica polar e vice-versa.  

Tal hipótese foi adotada em vista da presença constante da representação 

algébrica cartesiana e algébrica polar dadas às grandezas elétricas dos 

componentes elétricos dos circuitos em corrente alternadas analisados, os quais 

são representados figuralmente e, ainda, a necessidade da operacionalização 

das conversões da RAC para a RAP e sua inversa, a fim de que possam ser 

calculados valores de corrente, impedância, potência e tensão elétricas, as quais 

podem ser denotas por meio de representações semióticas dos números 

complexos, inclusive as RAC e as RAP.  

Para a realização da fase da exploração do material, foram estabelecidos 

os pontos a serem levados em consideração na análise dos livros didáticos, a 

fim de se construir uma categorização da apresentação dos registros de 

representações semióticas em tais livros, além das transformações cognitivas 

neles presentes. A partir dessas considerações, foram estabelecidas duas 

questões a serem pesquisadas nos livros didáticos: 

 

1. Em relação aos números complexos, quais e quantas representações 

semióticas e suas transformações cognitivas são apresentadas nos livros 

analisados? 

2. Em relação às grandezas elétricas relacionadas a números complexos, 

quais e quantas representações semióticas e suas transformações 

cognitivas são apresentadas nos livros analisados? 
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Como toda grandeza elétrica vetorial pode ser identificada com um 

número complexo, a nomenclatura para as representações semióticas dessas 

grandezas será idêntica à adotada para as representações semióticas de 

números complexos. 

Em relação às grandezas elétricas e circuitos elétricos, é necessário ainda 

introduzir duas outras representações semióticas. 

A representação figural de um circuito elétrico é utilizada de forma usual 

para representar os circuitos elétricos físicos projetados para suas devidas 

aplicações. Tal representação será denotada por RF de um circuito elétrico. No 

Quadro 8 é apresentada uma representação figural de um circuito elétrico. 

 
Quadro 8: Representação figural de um circuito elétrico. 

 

 EXEMPLO 
REPRESENTAÇÃO 

SEGUNDO A TRRS 
REGISTRO 

 

 

REPRESENTAÇÃO 

FIGURAL (RF) 
FIGURAL 

 

Fonte: ALEXANDER; SADIKU, 2008, p. 405. 

 

As representações algébricas de grandezas elétricas são utilizadas nos 

livros didáticos de circuitos elétricos para denotar equações diferenciais, 

integrais, funções periódicas senoidais e cossenoidais, referentes a essas 

grandezas. O Quadro 9 apresenta a representação algébrica (RA) de uma 

função senoidal. 

 

Quadro 9: Representação algébrica de uma função senoidal. 
 

EXEMPLO 
REPRESENTAÇÃO 

SEGUNDO A TRRS 
REGISTRO 

 

 

REPRESENTAÇÃO 

ALGÉBRICA (RA) 
ALGÉBRICO 

 

Fonte: HILBURN; JOHNSON, E.; JOHNSON, R., 2000, p. 239.  
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Assim, procurando seguir a Metodologia da Análise de Conteúdo de 

Bardin (2016), foram elaborados os índices para a análise dos quatro livros 

didáticos escolhidos. Para os números complexos, a análise será feita segundo 

a categorização que é apresentada no Quadro 10, e para as grandezas elétricas, 

a análise seguirá a categorização apresentada no Quadro 11.  

 

Quadro 10: Categorização dos índices estabelecidos para a análise dos números 
complexos 

 

 INDICE CATEGORIA 

REGISTRO NA 

LÍNGUA 

NATURAL 

REPRESENTAÇÃO NA LÍNGUA NATURAL (RLN) 

REGISTRO 

ALGÉBRICO 

REPRESENTAÇÃO ALGÉBRICA CARTESIANA (RAC) 

REPRESENTAÇÃO ALGÉBRICA TRIGONOMÉTRICA (RAT) 

REPRESENTAÇÃO ALGÉBRICA POLAR (RAP) 

REPRESENTAÇÃO ALGÉBRICA EXPONENCIAL (RAE) 

REGISTRO 

GRÁFICO 

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA CARTESIANA (RGC) 

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA POLAR (RGP) 

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA VETORIAL (RGV) 

 

 

Quadro 11: Categorização dos índices estabelecidos para a análise das grandezas 
elétricas 

 

INDICE CATEGORIA 

REGISTRO NA 

LÍNGUA 

NATURAL 

REPRESENTAÇÃO NA LÍNGUA NATURAL (RLN) 

REGISTRO 

ALGÉBRICO 

REPRESENTAÇÃO ALGÉBRICA (RA) 

REPRESENTAÇÃO ALGÉBRICA CARTESIANA (RAC) 

REPRESENTAÇÃO ALGÉBRICA TRIGONOMÉTRICA (RAT) 

REPRESENTAÇÃO ALGÉBRICA POLAR (RAP) 

REPRESENTAÇÃO ALGÉBRICA EXPONENCIAL (RAE) 

REGISTRO 

GRÁFICO 

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA CARTESIANA (RGC) 

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA POLAR (RGP) 

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA VETORIAL (RGV) 

REGISTRO 

FIGURAL 
REPRESENTAÇÃO FIGURAL (RF) 
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As RA e as RGC das grandezas elétricas e as RF dos circuitos elétricos 

são representações semióticas não associadas a números complexos, enquanto 

as RLN das grandezas elétricas podem ou não estar associadas aos números 

complexos. As demais representações semióticas elencadas no Quadro 11 

estão associadas aos números complexos. 

Ainda, seguindo a Metodologia da Análise de Conteúdo de Bardin (2016), 

a fase seguinte da análise consistiu no tratamento dos resultados quantitativos 

obtidos e interpretação dos dados por meio de uma codificação, realizada a partir 

da escolha dos recortes (os capítulos dos livros didáticos a serem analisados), a 

enumeração (escolha das regras de contagem para as representações 

semióticas dos enunciados dos exercícios propostos e resolvidos sobre números 

complexos e grandezas elétricas, e os tratamentos e conversões utilizados para 

a resolução dos exercícios resolvidos), a classificação e a agregação (escolhas 

das categorias, de acordo com as representações semióticas dos números 

complexos e grandezas elétricas e suas transformações cognitivas). Holsti (1969 

apud BARDIN, 2016) define a codificação desta forma: 

 

A codificação é o processo pelo qual os dados brutos são 

transformados sistematicamente e agregados em unidades, as quais 

permitem uma descrição exata das características pertinentes do 

conteúdo. (HOLSTI, 1969 apud BARDIN, 2016, p. 133). 

    

Após a análise de cada um dos livros didáticos, fez-se o comparativo entre 

cada um dos índices estabelecidos, a fim de que se pudesse determinar quais 

as tendências em relação às abordagens dadas às representações semióticas e 

suas transformações cognitivas nesses livros. Para tal, os indicadores foram 

delineados por meio de uma análise quantitativa dos tratamentos e conversões 

existentes em tais livros didáticos, de acordo com o Quadro 2, para cada uma 

das categorias estabelecidas para os Quadros 10 e 11. 

Com o intuito de que as análises em relação à presença ou ausência das 

representações semióticas dos números complexos e das representações 

semióticas das grandezas elétricas se fizessem efetivas, foi realizada uma 

análise quantitativa das representações semióticas dos números complexos. 
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A adoção da Metodologia da Análise de Conteúdo de Bardin (2016) 

proporcionou os meios necessários para o estabelecimento dos critérios para a 

escolha dos quatro livros didáticos utilizados nesta pesquisa e dos índices para 

as representações semióticas dos números complexos e das representações 

semióticas das grandezas elétricas e, com os índices pré-estabelecidos, foi 

possível realizar as análises das explanações teóricas dos capítulos analisados 

dos quatro livros didáticos escolhidos para pesquisa, além dos exercícios 

resolvidos e propostos dos referidos capítulos. 
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CAPÍTULO 5 

ANÁLISE DE LIVROS DIDÁTICOS 

 

As análises dos livros didáticos escolhidos foram separadas em dois 

grupos: análises sobre as representações semióticas de números complexos e 

análises sobre as representações semióticas de grandezas elétricas 

relacionadas a números complexos, utilizando as categorias definidas nos 

Quadros 10 e 11 do Capítulo 4 para os números complexos e para as grandezas 

elétricas, respectivamente, e procurando obedecer a seguinte ordem: 

 

a. Tipos de representações semióticas apresentadas nas explanações 

teóricas das seções dos capítulos analisados, nas quais são 

apresentadas as propriedades dos números complexos; e os métodos 

e os teoremas relacionados aos circuitos elétricos e suas grandezas 

elétricas, além de suas relações com os números complexos; 

b. Tipos e quantidade de representações semióticas apresentadas nos 

enunciados dos exercícios resolvidos; 

c. Quantidade de tratamentos e conversões de representações 

semióticas utilizadas nos exercícios resolvidos; e 

d. Tipos e quantidade de representações semióticas apresentadas nos 

enunciados dos exercícios propostos. 

 

Por sua vez, cada um desses itens foi desenvolvido pesquisando-se 

primeiro na explanação teórica, depois na parte dos exercícios resolvidos e, por 

fim, na parte dos exercícios propostos dos capítulos e dos apêndices analisados 

em cada livro. 

Os exercícios resolvidos relacionados aos números complexos e às 

grandezas elétricas foram analisados individualmente e realizadas as 

quantificações de representações semióticas de suas apresentações iniciais, 

dos tratamentos e das conversões utilizadas nas resoluções, enquanto os 

exercícios propostos tiveram somente as representações semióticas de suas 

representações semióticas analisadas.  
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5.1 ANÁLISE DO LIVRO DIDÁTICO 1 
 

Livro 1 - HILBURN, John L.; JOHNSON, David E.; JOHNSON, Johnny 

R. Fundamentos de análise de circuitos elétricos. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC 

- Livros Técnicos e Científicos, 2000.   

 

Figura 2: Capa do Livro 1 
 

 

 

 

 

O Livro 1 possui 552 páginas distribuídas em dezoito capítulos. A análise 

se ateve apenas aos Apêndices C e D e aos Capítulos 10, 11 e 12, pois são os 

únicos que tratam de números complexos, de grandezas relacionadas a esses 

números e de suas representações semióticas. 

No Apêndice C (p. 511-515), Números Complexos, são apresentadas as 

RAC, RAP, RAT, RGC, RGP, RGV e RLN dos números complexos e as 

transformações cognitivas dessas representações semióticas como, por 

exemplo, tratamentos da RAC e conversões da RAP para a RAC e sua inversa.  

O Apêndice D (p. 516-518), Fórmula de Euler, trata das propriedades da 

Fórmula de Euler e apresenta as conversões da RAE para a RAT e tratamentos 

da RAE e da RAP.  

O Capítulo 10 (p. 238-268), Excitação Senoidal e Fasores, apresenta as 

RA das funções senoidais de tensão e corrente elétricas, as definições para o 
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Método do fasor, as relações das grandezas elétricas dos componentes elétricos 

passivos com os fasores dessas grandezas, as Leis de Kirchhoff aplicáveis à 

corrente alternada e as RGV das grandezas elétricas em circuitos CA. Na Seção 

10.3 do Capítulo 10 (p. 244-247) é feita uma breve revisão sobre as propriedades 

RAC e da RAP, além da conversão da RAP para a RAC e sua inversa. 

 O Capítulo 11 (p. 269-293), Análise em Regime Permanente C.A., trata 

da análise permanente em regime de corrente alternada (CA), mostrando que 

todas as leis da Eletricidade aplicáveis às análises de circuitos em corrente 

contínua também podem ser utilizadas nas análises de corrente alternada, mas 

somente por meio de exercícios resolvidos e exercícios propostos. 

O Capítulo 12 (p. 294-318), Potência em Regime Permanente C.A., trata 

dos tópicos referentes às definições sobre potência média e potência eficaz, 

teorema da superposição de potência, fator de potência, correção do fator de 

potência, potência complexa (análise das potências ativa, reativa e aparente) e 

medição de potência CA. 

 

5.1.1 Análise das Representações Semióticas de Números Complexos 
 

As representações semióticas de números complexos aparecem somente 

na Seção 10.3 do Capítulo 10, no Apêndices C e no Apêndice D. 

No Capítulo 11 e no Capítulo 12, não aparecem menções explícitas sobre 

números complexos e suas representações, pelo motivo de tais capítulos se 

destinarem à apresentação de teoremas para a análise de circuitos CA e às 

análises de potência em corrente alternada, respectivamente.  

 

5.1.1.1 Explanação teórica  
 

Em relação à explanação teórica, as noções básicas sobre os números 

complexos são apresentadas no Apêndice C, iniciando pela definição da unidade 

imaginária j e a forma algébrica do número complexo, que na linguagem das 

representações semióticas corresponde à representação algébrica cartesiana 

(RAC). Observa-se que os autores utilizam a notação A para número complexo, 

evitando a notação convencional z, provavelmente para que se evite confusão 
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com a notação Z utilizada em Eletricidade para a impedância. O Quadro 12 

ilustra tal situação. 

 

Quadro 12: Apresentação dos números complexos 
 

 

 

 

Fonte: HILBURN; JOHNSON, E.; JOHNSON, R., 2000, p. 511.  

 

A representação gráfica cartesiana (RGC) aparece na página 511, e o 

Gráfico 5 apresenta a representação do número complexo 4 + 3. 𝑗. 
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Gráfico 5: RGC do número complexo 4 + 3.j no Livro 1 
 

 

 

 

Fonte: HILBURN; JOHNSON, E.; JOHNSON, R., 2000, p. 511.  

 

A representação algébrica polar (RAP) e a representação gráfica polar 

(RGP) aparecem na página 512. O Gráfico 6 apresenta a RAC e a RGP de um 

número complexo.  

 

Gráfico 6: RAC e RGP de um número complexo no Livro 1 
 

 

 

 

Fonte: HILBURN; JOHNSON, E.; JOHNSON, R., 2000, p. 512.  

 

No Quadro 13 são apresentadas as relações matemáticas definidas para a RAP 

de um número complexo.  
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Quadro 13: RAP de um número complexo 
  

 

 

 

Fonte: HILBURN; JOHNSON, E.; JOHNSON, R., 2000, p. 512. 

 

O Quadro 14 apresenta um exemplo de uma conversão da RAC para a 

RAP do número complexo 𝐴 = 4 + 3. 𝑗. 

 

Quadro 14: Conversão da RAC para a RAP do número complexo 4 + 3j 
 

 

 

 

Fonte: HILBURN; JOHNSON, E.; JOHNSON, R., 2000, p. 512.  
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Os Quadros 15 e 16 mostram as operações de adição e de multiplicação 

no registro algébrico cartesiano e de multiplicação no registro algébrico polar. As 

propriedades (C.4) e (C.5) foram apresentadas no Quadro 13 e se referem ao 

módulo e ao argumento da RAP de um número complexo; e às partes real e 

imaginária da RAP de um número complexo, respectivamente. 

 

Quadro 15: Representação da adição e multiplicação de números complexos no registro 
algébrico cartesiano 

 

 

 

 

 

Fonte: HILBURN; JOHNSON, E.; JOHNSON, R., 2000, p. 513. 
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Quadro 16: Representação da multiplicação de números complexos no registro algébrico 
polar 

 

 

 

 

Fonte: HILBURN; JOHNSON, E.; JOHNSON, R., 2000, p. 514.  

 

Somente a operação de adição é apresentada no registro gráfico 

cartesiano, por meio de uma representação gráfica vetorial (RGV). O Gráfico 7 

apresenta uma ilustração de tal situação.  

 

Gráfico 7: Representação da adição de números complexos no registro gráfico cartesiano 
no Livro 1 

 
 

 

 

 

Fonte: HILBURN; JOHNSON, E.; JOHNSON, R., 2000, p. 513.  
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O Apêndice D trata das RAT e RAE de um número complexo. As 

equações (D.4) e (D.5) do Quadro 17 mostram as relações matemáticas entre a 

RAE e a RAT de um número complexo com módulo unitário. As equações (D.8), 

(D.9), (D.10) e (D.11) apresentam as relações entre as RAC, RAP, RAE e RAT 

de um número complexo com módulo A.  

 

Quadro 17: RAC, RAE, RAP e RAT de dois números complexos no Livro 1 
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Fonte: HILBURN; JOHNSON, E.; JOHNSON, R., 2000, p. 516-517. 

 

A Tabela 2 mostra a análise do Livro 1 quanto à presença de 

representações semióticas de números complexos na explanação teórica do 

capítulo e apêndices analisados. 

 

 

 

 

 



90 

 

 

Tabela 2: Presença de representações semióticas de números complexos na explanação 
teórica do capítulo e apêndices analisados no Livro 1 

 

REPRESENTAÇÃO 
CAPÍTULO 10 APÊNDICE C APÊNDICE D 

SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO 

RAC 10.3   x   x  

RAE 10.3  x  x  x  

RAP 10.3   x   x  

RAT   x x   x  

RGC   x x    x 

RGP 10.3  x x   x 

RGV   x x    x 

RLN 10.3  x   x 
 

 

A Tabela 3 apresenta a quantidade de representações semióticas dos 

números complexos constantes das explanações teóricas no Livro 1. 

 

Tabela 3: Quantidade de representações semióticas de números complexos constantes 
das explanações teóricas no Livro 1 

  

REPRESENTAÇÃO CAPÍTULO 10 APÊNDICE C APÊNDICE D TOTAL 

RAC 1 13 4 18 

RAE 1 0 10 11 

RAP 1 5 6 12 

RAT 0 3 7 10 

RGC 0 1 0 1 

RGP 1 1 0 2 

RGV 0 2 0 2 

RLN 1 3 3 7 

 

As Tabelas 2 e 3 indicam que no Livro 1 as representações semióticas de 

números complexos estão vinculadas ao registro algébrico cartesiano, ao 

registro algébrico polar e ao registro gráfico cartesiano.  

Essencialmente, essas representações semióticas foram exploradas nos 

Apêndices C e D e na Seção 10.3 do Capítulo 10.  

Na Seção 10.3, não há prevalência entre as RAC, as RAE, as RAP, as 

RGP e as RLN. Não há nesta seção uma abordagem gráfica vetorial dos 

números complexos por meio da RGV.  

No Capítulo 10, as RAC têm prevalência sobre as outras representações, 

e em quantidades menores as RAP, as RAT, as RLN, as RGV, as RGC e as 
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RGP, em ordem decrescente. Já no Capítulo 11, as RAE prevalecem. Em menor 

quantidade, aparecem as RAT, as RAP, as RAC e as RLN, em ordem 

decrescente. 

O cômputo geral das representações semióticas dos números complexos 

presentes nas explanações teóricas aponta para uma prevalência das RAC, da 

RAE, da RAP e da RAT, em ordem decrescente. Em menor número, aparecem 

as RLN, as RGP, as RGV e as RGC, em ordem decrescente. Desta forma, é 

possível constatar que as representações semióticas vinculadas ao registro 

algébrico cartesiano e ao registro algébrico polar prevalecem sobre as 

representações vinculadas ao registro na língua natural e ao registro gráfico 

cartesiano.  

Esta constatação aponta para um privilégio das representações 

semióticas vinculadas ao registro algébrico cartesiano e ao registro algébrico 

polar em detrimento àquelas vinculadas ao registro na língua natural e ao registro 

gráfico cartesiano. Conjeturalmente, pode-se infirmar que a prevalência das RAC 

e das RAP se deve ao fato de que tais representações são usuais na 

determinação de grandezas elétricas por meio das transformações cognitivas do 

tratamento e conversão de tais representações. 

 

5.1.1.2 Exercícios resolvidos  
 

Na parte dos exercícios resolvidos, as representações semióticas de 

números complexos também aparecem apenas no Capítulo 10 e no Apêndice C.  

Dessa forma, foram analisados 6 (seis) exercícios, sendo 4 (quatro) do 

Apêndice C (p. 512-515) e 2 (dois) do Capítulo 10, no Exemplo 10.3 e no 

Exemplo 10.4 (p. 245).  

No Quadro 18, é apresentado um exercício resolvido no qual dois 

números complexos A e B, inicialmente denotados na RAC, são convertidos da 

RAC para a RAP e, em seguida, são operacionalizados os tratamentos 

necessários para a multiplicação e divisão desses números na RAP. 
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Quadro 18: Exercício resolvido sobre tratamentos e conversões de números complexos 
 

 

 

 

Fonte: HILBURN; JOHNSON, E.; JOHNSON, R., 2000, p. 514.  

 

A Tabela 4 mostra a quantidade dessas representações semióticas. 

 

Tabela 4: Quantidade de representações semióticas de números complexos presentes nos 
enunciados dos exercícios resolvidos no Livro 1 

 

REPRESENTAÇÃO CAPÍTULO 10 APÊNDICE C APÊNDICE D TOTAL 

RAC 2 4 0 6 

RAE 0 0 0 0 

RAP 0 0 0 0 

RAT 0 0 0 0 

RGC 0 0 0 0 

RGP 0 0 0 0 

RLN 0 0 0 0 

 
 

Também foram contabilizadas as conversões e os tratamentos utilizados 

nos exercícios resolvidos.  

Na Tabela 5 é apresentada a contabilização dos tratamentos das 

representações semióticas de números complexos na parte dos exercícios 

resolvidos. 

 
Tabela 5: Quantidade de tratamentos de representações semióticas de números 
complexos utilizados na parte de exercícios resolvidos no Livro 1 

 

TRATAMENTO CAPÍTULO 10 APÊNDICE C APÊNDICE D TOTAL 

RAC 2 2 0 4 

RAE 0 0 0 0 

RAP 0 0 0 0 

RAT 0 0 0 0 

RLN 0 0 0 0 
 

 
A Tabela 6 mostra a contabilização das conversões das representações 

semióticas de números complexos na parte dos exercícios resolvidos. 
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Tabela 6: Quantidade de conversões de representações semióticas de números 
complexos utilizadas na parte de exercícios resolvidos no Livro 1 
 

CONVERSÃO CAPÍTULO 10 APÊNDICE C APÊNDICE D TOTAL 

RAC para a RAE 0 0 0 0 

RAC para a RAP 2 2 0 4 

RAC para a RAT 0 0 0 0 

RAC para a RGC 0 0 0 0 

RAE para a RAC 0 0 0 0 

RAP para a RAC 0 0 0 0 

RGC para a RAC 0 0 0 0 

RLN para a RAC 0 0 0 0 

 

Com relação às representações algébricas dos números complexos, não 

há problema resolvido apresentado inicialmente por meio das RAT, da RAP e da 

RAE, mas tão somente da RAC. Não há problema que envolva gráfico resolvido 

relativo a esses números nos Capítulos 10, 11 e 12.  

Conclui-se, com base nos dados analisados que, em relação às 

representações semióticas de números complexos, os exercícios resolvidos 

privilegiam as apresentações iniciais por meio da RAC, as conversões 

operacionalizadas exclusivamente do registro algébrico cartesiano para o 

registro algébrico polar, e os tratamentos operacionalizados exclusivamente por 

meio do registro algébrico cartesiano.  

 

5.1.1.3 Exercícios propostos  
 

Os Apêndices C e D e os Capítulos 10, 11 e 12 não apresentam exercícios 

propostos relacionados às representações semióticas de números complexos.   

 

5.1.2 Análise das Representações Semióticas de Grandezas Elétricas  
 

As análises referentes às representações semióticas das grandezas 

elétricas associadas a números complexos são apresentadas na sequência. 

Foram analisados os Capítulos 10, 11 e 12. 

 
5.1.2.1 Explanação teórica  

 

Em relação à explanação teórica, o Capítulo 10 inicia-se com as 

descrições das principais grandezas elétricas associadas a números complexos. 
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Na Seção 10.5 (p. 250-252) é apresentada a noção de fasor associado às 

grandezas elétricas, e o Quadro 19 mostra o fasor V associado à tensão elétrica 

𝑣, de acordo com as equações (10.29) e (10.30). 

 
Quadro 19: Fasor associado à tensão elétrica no Livro 1 

  
 

 

 

 

Fonte: HILBURN; JOHNSON, E.; JOHNSON, R., 2000, p. 250.  

 

No Quadro 20, é apresentado um exemplo de determinação dos fasores 

associados a uma tensão elétrica e a uma corrente elétrica. 

 

Quadro 20: Determinação de fasores no Livro 1 
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Fonte: HILBURN; JOHNSON, E.; JOHNSON, R., 2000, p. 250-251.  

  

Na sequência, ainda no Capítulo 10, são apresentados os fasores 

relativos à resistência elétrica, à impedância elétrica e à admitância elétrica. Os 

autores se utilizam das RAC, das RAE e das RGC de tais grandezas elétricas e 

da RF dos circuitos elétricos.  

Para as RGC das grandezas elétricas, as defasagens angulares entre 

dois sinais senoidais são medidas em radianos ou em graus, e a variável tempo 

é medida em segundos. 

A Seção 11.4 do Capítulo 11 (p. 282-285), denominada Diagramas 

Fasoriais, aborda as representações gráficas das grandezas elétricas por meio 

de vetores planos. O Gráfico 8 mostra as RGV das tensões elétricas envolvidas 

num circuito RLC, isto é, um circuito elétrico no qual uma fonte de corrente 

alternada é conectada em série com um resistor R, um indutor L e um capacitor 

C. 
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Gráfico 8: Representações geométricas vetoriais para as grandezas elétricas de um 
circuito RLC no Livro 1 
 

 

 

 
 

 

Fonte: HILBURN; JOHNSON, E.; JOHNSON, R., 2000, p. 283.   

 

O Capítulo 12 (p. 294-318) apresenta as análises de potência elétrica em 

regime permanente de corrente alternada. As RGC da corrente elétrica e da 

potência elétrica em corrente alternada de um resistor elétrico são mostrados no 

Gráfico 9. 
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Gráfico 9: Potência e corrente elétricas para um resistor elétrico em função do tempo no 
Livro 1 

 
 

 

 

 

Fonte: HILBURN; JOHNSON, E.; JOHNSON, R., 2000, p. 296. 

  

As Seções 12.3 (p. 304-305) e 12.4 (p. 305-308) apresentam potência, 

tensão e corrente eficazes de um sinal periódico. Os tratamentos desses 

conceitos são efetuados exclusivamente de forma algébrica e, por isso, as únicas 

representações utilizadas são as RLN e as RA das grandezas elétricas. O 

Quadro 21 apresenta uma explanação teórica sobre corrente, potência e tensão 

eficazes por meio de tratamentos da RA dessas grandezas. 
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Quadro 21: Corrente, potência e tensão eficazes no Livro 1 
 

 

 

 

 

Fonte: HILBURN; JOHNSON, E.; JOHNSON, R., 2000, p. 304.  

 

A Seção 12.5 (p. 308-312) apresenta o equacionamento das chamadas 

potências elétricas complexas, nas quais a RAC e a RAE são as representações 

semióticas fundamentais para a apresentação desse conceito. O Quadro 22 

ilustra mostra que a RAE é a representação fundamental para a apresentação 

desse conceito. 

 
Quadro 22: Determinação da potência média por representação algébrica exponencial no 
Livro 1 

 
 

 

 

 

 

 

Fonte: HILBURN; JOHNSON, E.; JOHNSON, R., 2000, p. 308-309.  
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 A Tabela 7 mostra a análise dos Capítulos 10, 11 e 12 do Livro 1 quanto 

à presença de representações semióticas de grandezas elétricas associadas a 

números complexos na explanação teórica desses capítulos. 

 

Tabela 7: Presença de representações semióticas de grandezas elétricas na explanação 
teórica dos capítulos analisados no Livro 1 

 

REPRESENTAÇÃO 
CAPÍTULO 10 CAPÍTULO 12 

SIM NÃO SIM NÃO 

RA 

10.1 
10.3 
10.4 
10.5 
10.6 
10.7 

  

12.1 
12.2 
12.3 
12.4  
12.6 

  

RAC 
10.3 
10.7 

  
12.1 
12.4 
12.5 

  

RAE 

10.3 
10.4 
10.5 
10.6 
10.8 

  12.5  x 

RAP 
10.5 
10.7 
10.8 

  12.1   

RAT   x   x 

RGC 10.6     x 

RGP   x 12.5 x 

RGV 10.7   12.5  

RLN 10.7  12.4  

RF 
10.2 
10.6 

 
12.2 
12.5 

 

 

 

A Tabela 8 apresenta a quantidade de representações semióticas das 

grandezas elétricas constantes das explanações teóricas no Livro 1. 
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Tabela 8: Quantidade de representações semióticas de grandezas elétricas na explanação 
teórica dos capítulos analisados no Livro 1 

 

REPRESENTAÇÃO CAPÍTULO 10 CAPÍTULO 12 TOTAL 

RA 44 31 77 

RAC 1 2 3 

RAE 16 6 22 

RAP 5 3 8 

RAT 0 0 0 

RF 4 2 6 

RGC 5 0 5 

RGP 0 1 1 

RGV 1 1 2 

RLN 12 14 26 

 

Analisando a explanação teórica dos Capítulos 10 e 12 do Livro 1, 

verificou-se que as representações semióticas das grandezas elétricas e das 

grandezas elétricas associadas a números complexos estão vinculadas ao 

registro algébrico cartesiano, ao registro algébrico polar, ao registro gráfico 

cartesiano, ao registro na língua natural e ao registro figural. 

O registro figural dos circuitos elétricos aparece somente nas Seções 10.2 

e 10.6 do Capítulo 10 e nas Seções 12.2 e 12.5 do Capítulo 12.  

No Capítulo 10, as representações semióticas das grandezas elétricas 

associadas aos números complexos aparecem nas Seções 10.3, 10.4, 10.5, 

10.6, 10.7 e 10.8. Na Seção 10.1, são exploradas somente as RA das grandezas 

elétricas de funções periódicas. Na Seção há somente um exemplo de exercício 

resolvido de um circuito RL em série (p. 243-244). 

Observa-se que na Seção 10.5 do Capítulo 10 (p. 250), Fasores, são 

utilizadas as RA, as RAP e as RAE das grandezas elétricas envolvidas, a fim de 

que o Método do fasor seja demonstrado como válido. 

As análises da explanação teórica do Capítulo 10 apontaram para a 

predominância da utilização das representações semióticas das grandezas 

elétricas associadas aos números complexos vinculadas ao registro algébrico 

cartesiano e ao registro algébrico polar, por meio das RAE e das RAP dessas 

grandezas elétricas, em ordem decrescente, enquanto as RGC e as RGV foram 

pouco exploradas, e as RAT não foram exploradas.  

Na explanação teórica do Capítulo 11, não aparecem representações 

semióticas das grandezas elétricas associadas aos números complexos, mas 
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tão somente exercícios resolvidos sobre os teoremas elétricos destinados à 

resolução de circuitos elétricos.  

No Capítulo 12, as representações semióticas das grandezas elétricas 

associadas aos números complexos aparecem nas Seções 12.1, 12.2, 12.4 e 

12.5. Na Seção 12.1 (p. 295-300), Potência Média, são apresentadas as RA das 

grandezas elétricas; e as RAC, as RAE e as RAP não são exploradas nesta 

seção.  

As análises dos Capítulos 10 e 12 apontaram para a predominância da 

utilização das RA das funções periódicas e das RLN das grandezas elétricas, em 

ordem decrescente. As RAE das grandezas elétricas são utilizadas em menor 

quantidade que estas duas anteriores, mas se fazem mais presentes nas seções 

do Capítulo 10.  

 

5.1.2.2 Exercícios resolvidos  
 

Quanto à parte dos exercícios resolvidos dos Capítulos 10, 11 e 12 do 

Livro 1, verificou-se que as representações semióticas das grandezas elétricas 

associadas a números complexos estão vinculadas ao registro algébrico 

cartesiano, ao registro algébrico polar, ao registro gráfico cartesiano e ao registro 

na língua natural.  

No Capítulo 10 foram analisados 14 (quatorze) exercícios resolvidos, do 

Exemplo 10.1 (p. 241-242), do Exemplo 10.2 (p. 242), do Exemplo 10.5 (p. 249), 

do Exemplo 10.6 (p. 250-251), do Exemplo 10.7 (p. 251), do Exemplo 10.8 (p. 

253), do Exemplo 10.9 (p. 255-256), do Exemplo 10.10 (p. 257-258), do Exemplo 

10.11 (p. 259), do Exemplo 10.12 (p. 260), do Exemplo 10.13 (p. 261), do 

Exemplo 10.14 (p. 262-263) e do Exemplo 10.15 (p. 263-264). 

No Capítulo 11 foram analisados 7 (sete) exercícios, do Exemplo 11.1 (p. 

270-271), do Exemplo 11.2 (p. 272), do Exemplo 11.4 (p. 275), do Exemplo 11.5 

(p. 275-276), do Exemplo 11.6 (p. 277-278), do Exemplo 11.7 (p. 279-280) e do 

Exemplo 11.8 (p. 280-281). 

No Capítulo 12 foram analisados 10 (dez) exercícios, do Exemplo 12.1 (p. 

296), do Exemplo 12.2 (p. 299-300), do Exemplo 12.3 (p. 302), do Exemplo 12.4 
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(p. 302), do Exemplo 12.5 (p. 306-307), do Exemplo 12.6 (p. 307-308), do 

Exemplo 12.7 (p. 311) e do Exemplo 12.8 (p. 311).    

O Exemplo 11. 4 (p. 275), apresentado no Quadro 23, mostra a resolução 

apoiada numa RAC de um exercício apresentado inicialmente numa RF de 

circuito elétrico (Figura 11.7) por meio da chamada análise nodal. 

 
Quadro 23: Resolução de problema apoiada na representação figural e na representação 
algébrica cartesiana de um circuito elétrico no Livro 1. 
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Fonte: HILBURN; JOHNSON, E.; JOHNSON, R., 2000, p. 275.  

 

A Tabela 9 apresenta as representações que aparecem nos enunciados 

dos exercícios resolvidos nos Capítulos 10, 11 e 12. 

 

Tabela 9: Tipos de representações semióticas de grandezas elétricas presentes nos 
enunciados dos exercícios resolvidos dos capítulos analisados no Livro 1 

 

REPRESENTAÇÃO CAPÍTULO 10 CAPÍTULO 11 CAPÍTULO 12 TOTAL  

RA 7 0 4 11  

RAC 1 0 4 5  

RAE 0 0 0 0  

RAP 3 0 0 3  

RF 3 7 2 12  

RGC 0 0 0 0  

RGP 0 0 0 0  

RLN 0 0 0 0  
 

 

Os exercícios resolvidos foram apresentados predominantemente por 

meio das RA e das RF, seguidos quantitativamente em menor número pelos 

exercícios apresentados inicialmente por meio das RAC e das RAP. Não houve 

apresentação inicial de exercícios resolvidos por meio da RAE, da RGC, da RGP 

e RLN. 

Na sequência, foram contabilizados todos os tratamentos de 

representações semióticas de grandezas elétricas utilizados nos exercícios 

resolvidos. A Tabela 10 mostra a contabilização dessas transformações 

cognitivas.  

 

Tabela 10: Quantidade de tratamentos de representações semióticas de grandezas 
elétricas utilizados na parte de exercícios resolvidos dos capítulos analisados no Livro 1 

 

TRATAMENTO CAPÍTULO 10 CAPÍTULO 11  CAPÍTULO 12 TOTAL  

RA 3 0  8 11  

RAC 3 7  6 16  

RAE 2 0  0 1  

RAP 3 0  1 4  

RAT 0 0  0 0  

RLN 0 0  0 0  
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Os tratamentos utilizados nos exercícios resolvidos foram 

operacionalizados majoritariamente da RAC e da RA, e os tratamentos da RAP 

foram utilizados em menor número.  

Em seguida, foram contabilizadas as conversões de representações 

semióticas das grandezas elétricas utilizadas nos exercícios resolvidos. A Tabela 

11 mostra a contabilização dessas transformações cognitivas. 

 

Tabela 11: Quantidade de conversões de representações semióticas de grandezas 
elétricas utilizadas na parte de exercícios resolvidos dos capítulos analisados no Livro 1 

 

CONVERSÃO CAPÍTULO 10 CAPÍTULO 11 CAPÍTULO 12 TOTAL  

RA para a RAC 0 2 2 4  

RA para a RAE 2 0 0 2  

RA para a RAP 3 0 2 5  

RA para a RGC 0 0 1 1  

RAC para a RA 0 1 3 4  

RAC para a RAP 4 5 3 12  

RAC para a RAT 0 0 0 0  

RAC para a RGC 0 0 0 0  

RAE para a RA 1 0 0 1  

RAE para a RAC 1 0 0 1  

RAP para a RA 5 5 3 13  

RAP para a RAC 0 0 1 1  

RAP para a RAT 1 0 0 1  

RAP para a RGC 0 0 0 0  

RAT para a RAC 1 0 0 1  

RGC para a RA 0 0 0 0  

RGP para a RAP 0 0 0 0  

RLN para a RA 0 0 0 0  

RLN para a RGV 0 0 0 0  
 

 

As conversões mais utilizadas para a resolução dos exercícios foram das 

RAP para as RA e das RAC para as RAP e, em menor quantidade, das RA para 

as RAP e das RA para as RAC. As análises apontaram para uma utilização 

expressiva das RA, RAC e RAP na resolução dos exercícios. 

 

5.1.2.3 Exercícios propostos 
 

No que se refere à parte dos exercícios propostos, foram analisados 103 

(cento e três) do Capítulo 10, 47 (quarenta e sete) do Capítulo 11 e 91 (noventa 

e um) do Capítulo 12. 
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No Capítulo 10 foram analisados os Exercícios de 10.1.1 a 10.1.3, de 

10.2.1 a 10.2.2, de 10.3.1 a 10.3.3, de 10.4.1 a 10.4.4, de 10.5.1 a 10.5.2, de 

10.6.1 a 10.6.2, de 10.7.1 a 10.7.3, de 10.8.1 a 10.8.4, de 10.9.1 a 10.9.3 (p. 

242-265), e os Exercícios de 10.1 a 10.35 (p. 265-267) e de 10.38 a 10.39 (p. 

268).  

No Capítulo 11 foram analisados os Exercícios de 11.1.1 a 11.1.4, de 

11.2.1 a 11.2.3, de 11.3.1 a 11.3.3 (p. 274-281), de 11.5.1 a 11.5.2 (p. 286) e os 

Exercícios de 11.1 a 11.20 (p. 286-290) e de 11.26 a 11.38 (p. 291-292).  

No Capítulo 12 foram analisados os Exercícios de 12.1.1 a 12.1.5, de 

12.2.1 a 12.2.3, de 12.3.1 a 12.3.3, de 12.4.1 a 12.4.3, de 12.5.1 a 12.5.4 e de 

12.6.1 a 12.6.2 (p. 300-313), e os Exercícios de 12.1 a 12.17 (p. 313-315), de 

12.19 a 12.22 (p. 315-316) e de 12.24 a 12.40 (p. 316-318).  

A Tabela 12 mostra as representações semióticas de grandezas elétricas 

que aparecem nos enunciados dos exercícios propostos. 

 

Tabela 12: Quantidade de representações semióticas de grandezas elétricas presentes 
nos enunciados dos exercícios propostos dos capítulos analisados no Livro 1 

 

APRESENTAÇÃO 
INICIAL 

CAPÍTULO 10 CAPÍTULO 11 CAPÍTULO 12 TOTAL 

RA 41 0 42 83 

RAC 11 0 0 11 

RAE 5 0 0 5 

RAP 2 0 0 2 

RAT 0 0 0 0 

RF 44 46 31 121 

RGC 0 0 1 1 

RGP 0 0 0 0 

RLN 0 1 17 18 
 

 

Percebe-se, pela Tabela 12, que os exercícios propostos no Capítulo 10 

são apresentados predominantemente por meio das RF e das RA. No Capítulo 

11, a apresentação inicial se dá quase exclusivamente por meio das RF. Nas 

apresentações dos exercícios do Capítulo 12 prevalecem as RA e as RF, 

enquanto as RLN são apresentadas em menor quantidade. 

As análises das explanações teóricas sobre representações semióticas 

dos números complexos apontaram para uma presença majoritária das 
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representações semióticas do registro algébrico polar em relação às 

representações do registro algébrico cartesiano, enquanto as representações 

semióticas desses números na língua natural são utilizadas em quantidades 

menores. As representações semióticas dos números complexos vinculadas ao 

registro gráfico cartesiano são pouco utilizadas nas explanações teóricas, e 

minimamente por meio das RGP.  

As análises das explanações teóricas sobre as grandezas elétricas 

evidenciaram uma predominância das RA e as RLN das grandezas elétricas, em 

ordem decrescente. As RF dos circuitos elétricos aparecem em quantidades 

menores que as RAC e as RAP das grandezas elétricas associadas aos números 

complexos, as quais aparecem em quantidades iguais nas explanações teóricas, 

enquanto as RAE das grandezas elétricas associadas aos números complexos 

aparecem em menor quantidade do que as RAC e as RAP. As RAT não 

aparecem nas explanações teóricas. As RGP das grandezas elétricas 

associadas aos números complexos são as representações vinculadas ao 

registro gráfico cartesiano que mais aparecem nas explanações teóricas e, em 

menor quantidade as RGC e as RGV, em ordem decrescente. 

Os exercícios resolvidos sobre os números complexos foram inicialmente 

apresentados somente por meio da RAC, da RAE e da RAP. As representações 

semióticas das grandezas elétricas dos enunciados dos exercícios resolvidos 

tiveram prevalência das RF dos circuitos elétricos e das RA das grandezas 

elétricas, em ordem decrescente. As RAC e as RAE das grandezas elétricas 

associadas aos números complexos foram pouco exploradas e a RLN não 

apareceu nas apresentações iniciais dos exercícios resolvidos sobre as 

grandezas elétricas. 

Os tratamentos das RAC dos números complexos foram utilizados de 

forma exclusiva nas resoluções dos exercícios sobre números complexos e nas 

resoluções dos exercícios sobre grandezas elétricas prevaleceram os 

tratamentos da RAC das grandezas elétricas associadas aos números 

complexos e os tratamentos da RA das grandezas elétricas, em ordem 

decrescente. Os tratamentos da RAE e da RAP das grandezas elétricas 

associadas aos números complexos são pouco utilizadas. 
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As conversões das representações semióticas dos números complexos 

nos exercícios resolvidos foram operacionalizadas da RAC para a RAP 

exclusivamente. Nos exercícios resolvidos sobre as grandezas elétricas, o 

somatório das conversões da RAC para a RAP e da RAP para a RAC foram 

utilizadas em quantidades praticamente idênticas às conversões das RA para a 

RAP e da RAP para a RA, o que demonstra a importância destas quatro 

conversões para as resoluções dos exercícios. 

Os conteúdos apresentados nos Apêndices C e D e nos Capítulos 10, 11 

e 12 do Livro 1 relacionados às representações semióticas dos números 

complexos e às representações semióticas das grandezas elétricas nas 

explanações teóricas e nos exercícios resolvidos possuem uma abordagem 

extremamente algébrica no ensino e aprendizagem dos conteúdos relacionados 

aos circuitos elétricos em corrente alternada, na qual é evidente a exploração 

diminuta das representações gráficas cartesianas e das transformações 

cognitivas a elas relacionadas nas explanações teóricas e nos exercícios 

resolvidos sobre os números complexos e sobre as grandezas elétricas.  

No Livro 1, as apresentações iniciais dos exercícios propostos 

evidenciaram uma predominância na utilização das RF dos circuitos elétricos e 

das RA das grandezas elétricas, em ordem decrescente, o que permite 

conjecturar que neste livro tais representações são tomadas como essenciais 

para o ensino e aprendizagem dos conteúdos relacionados aos circuitos elétricos 

em corrente alternada. As RLN das grandezas elétricas são pouco utilizadas, se 

comparadas às duas representações semióticas anteriores. As RAC, as RAE e 

as RAP das grandezas elétricas associadas aos números complexos são pouco 

utilizadas e somente um exercício é apresentado inicialmente na RGC das 

grandezas elétricas.  
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5.2 ANÁLISE DO LIVRO DIDÁTICO 2 
 

Livro 2 - ALEXANDER, Charles K.; SADIKU, Matthew N. O.; PARMA, 

Gustavo G. Fundamentos de Circuitos Elétricos. 3. ed. Porto Alegre: 

Bookman, 2008. 

 

Figura 3: Capa do Livro 2 
 

 

 
 

 

O Livro 2 possui 1015 páginas, distribuídas em dezenove capítulos. A 

análise se ateve apenas ao Apêndice B e aos Capítulos de 9, 10 e 11, pois são 

os únicos que tratam de números complexos, de grandezas elétricas associadas 

a esses números e de representações semióticas. 

O Apêndice B (p. A-9-A-15) apresenta as representações de números 

complexos na RAC, a qual é denominada pelos autores forma retangular, a RAP, 

denominada forma polar, a RAE, denominada forma exponencial, e a RAT. São 

também apresentadas as propriedades operativas, exercícios resolvidos e 

exercícios propostos sobre esses números, além das propriedades da fórmula 

de Euler e exercícios resolvidos e propostos sobre esta.  

O Capítulo 9 (p. 369-412), Senóides e Fasores, são abordados os 

assuntos relativos às RA das funções periódicas e suas relações matemáticas 
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com as RAP para as deduções sobre a noção de fasor e sobre as RGC das 

funções periódicas. Ainda é feita uma recordação sobre os conceitos dos 

números complexos, relativos às RAC, às RAE, às RAP e às RAT dos números 

complexos já expostos no Apêndice B. Em seguida, são estabelecidas as 

relações entre as grandezas elétricas da corrente, impedância e tensão de 

capacitores, indutores e resistores elétricos com as RAC, RAE e RAP dos 

números complexos e, ainda, com as RA e a RGV das grandezas elétricas 

desses componentes elétricos. Por fim, é provada a validade das leis das malhas 

e dos nós de Kirchhoff para as aplicações em corrente alternada para circuitos 

elétricos. 

O Capítulo 10 (p. 413-456), Análise em Regime Estacionário Senoidal, é 

dedicado à extensão de importantes teoremas elétricos à corrente alternada. 

São apresentadas a análise nodal, a análise de malhas, o teorema da 

superposição, as transformações de fontes (de corrente para tensão e vice-

versa), os teoremas de Norton e Thevenin, além de circuitos com amplificadores 

operacionais e análise com software PSpice, aplicações de amplificadores 

operacionais e osciladores eletrônicos, sendo que estes quatro últimos assuntos 

não fazem parte dos estudos desta pesquisa. 

O Capítulo 11 (p. 457-501), Análise de Potência em CA, apresenta os 

tópicos relativos à finalidade da transmissão de energia elétrica alternada, 

potências média e instantânea, teorema da máxima transferência de potência, 

valor eficaz ou RMS de corrente, potência e tensão alternada, potência aparente, 

fator de potência, potência complexa, conservação da potência CA (entre a fonte 

de tensão ou corrente e os componentes elétricos do circuito), correção do fator 

de potência, além de medição de potência e custo de consumo de energia 

elétrica. 

 

5.2.1 Análise das Representações Semióticas de Números Complexos 
 

As representações semióticas de números complexos aparecem somente 

no Capítulo 9 e no Apêndice B.  
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5.2.1.1 Explanação teórica 
  

Em relação à explanação teórica, na Seção B.1 do Apêndice B (p. A-9), 

um número complexo é apresentado por meio de uma RAC, e, como de costume, 

a unidade imaginária √−1 é denominada por j. O Quadro 24 mostra essa 

representação. 

 

 

Quadro 24: Representação algébrica cartesiana de um número complexo no Livro 2 
 

 

 

 

Fonte: ALEXANDER; SADIKU, 2008, p. A-9.  

 

A representação gráfica cartesiana e a representação gráfica polar de um 

número complexo são mostradas em seguida. No Gráfico 10 são apresentas 

essas representações para o número complexo z = x + j. y. 

 

Gráfico 10: Representação gráfica cartesiana e representação gráfica polar de um número 
complexo no Livro 2 

 
 

 

 

Fonte: ALEXANDER; SADIKU, 2008, p. A-9. 
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O Quadro 25 mostra a representação algébrica cartesiana, a 

representação algébrica polar e a representação algébrica trigonométrica de um 

número complexo. 

 

Quadro 25: Representação algébrica cartesiana, representação algébrica polar e 
representação algébrica trigonométrica de um número complexo no Livro 2 

 
 

 

 

 

Fonte: ALEXANDER; SADIKU, 2008, p. A-9.  

 

A representação algébrica exponencial (RAE) do número complexo z 

aparece no Quadro 26.  
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Quadro 26: Representação algébrica exponencial de um número complexo no Livro 2 
 

 

 

 

Fonte: ALEXANDER; SADIKU, 2008, p. A-10.  

 

Um resumo das formas de apresentação de um número complexo pode 

ser visto no Quadro 27. 

 

Quadro 27: Formas de apresentação de um número complexo no Livro 2 
 

 

 

  

Fonte: ALEXANDER; SADIKU, 2008, p. A-10.  

 

A seção B.2 (p.A-12-A-14) trata das operações matemáticas e 

propriedades operativas dos números complexos, além da representação 

algébrica cartesiana do conjugado do número complexo, o qual é denotado por 

z*. São mostradas as operações de adição, multiplicação e multiplicação pelo 

inverso de números complexos. Os tratamentos da RAC e da RAP são 

privilegiados nessa seção, e são destacadas, ainda, a importância da RAC para 

a adição e da RAP para a multiplicação. O Quadro 28 ilustra tais propriedades. 

 
  



113 

 

 

Quadro 28: Transformações cognitivas da representação algébrica cartesiana e da 
representação algébrica polar no Livro 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ALEXANDER; SADIKU, 2008, p. A-12.  

 

A seção B.3 (p. A-14-A-15) apresenta a fórmula de Euler a partir das 

expansões de ex, cos θ e sen θ, com a obtenção da identidade ejθ =

cos θ + j. sen θ. O Quadro 29 ilustra esta situação. 
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Quadro 29: Demonstração da fórmula de Euler no Livro 2 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ALEXANDER; SADIKU, 2008, p. A-14.  
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A identidade B.23 apresentada no Quadro 29 representa a fórmula de 

Euler por meio da RAP e da RAT, ao passo que a identidade B.24 é feita a 

discriminação das partes real e imaginária da exponencial de Euler, e faz-se 

referência ao módulo de ejθ como um vetor unitário do número complexo z =

ejθ = cos θ + j. sen θ. 

A Tabela 13 mostra a análise do Livro 2 quanto à presença de 

representações semióticas de números complexos na explanação teórica do 

Capítulo 9 e do Apêndice B analisados. 

 

Tabela 13: Presença de representações semióticas de números complexos na explanação 
teórica do capítulo e apêndices analisados no Livro 2 
 

REPRESENTAÇÃO 
CAPÍTULO 9 APÊNDICE B 

SIM NÃO SIM  NÃO 

RAC 9.3   x   

RAE 9.3   x   

RAP 9.3   x   

RAT 9.3   x   

RGC  x  x  

RGP 9.3  x   

RGV   x   x 

RLN 9.3  x   

 

A Tabela 14 apresenta a quantidade de representações semióticas dos 

números complexos constantes das explanações teóricas no Livro 2. 

 

Tabela 14: Quantidade de representações semióticas de números complexos constantes 
das explanações teóricas no Livro 2 

  

REPRESENTAÇÃO CAPÍTULO 9 APÊNDICE B TOTAL 

RAC 9 17 26 

RAE 6 7 23 

RAP 11 9 20 

RAT 2 3 5 

RGC 0 0 0 

RGP 1 1 2 

RGV 0 0 0 

RLN 3 7 10 
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As Tabelas 2 e 3 indicam que no Livro 2 as representações semióticas de 

números complexos estão vinculadas ao registro algébrico cartesiano, ao 

registro algébrico polar, ao registro gráfico cartesiano e ao registro na língua 

natural.  

Essencialmente, essas representações semióticas foram exploradas no 

Apêndice B e na Seção 9.3 do Capítulo 9. As RAC, as RAE e as RAP dos 

números complexos prevaleceram, em ordem decrescente. A RLN foi menos 

explorada que as três representações semióticas anteriores e apareceu mais no 

Apêndice B. As RAT e as RGP foram as menos exploradas, em ordem 

decrescente, e as RGV dos números complexos não apareceram no Apêndice 

B e na Seção 9.3 do Capítulo 9. 

 

5.2.1.2 Exercícios resolvidos 
 

Na parte dos exercícios resolvidos, as representações semióticas de 

números complexos também aparecem apenas no Capítulo 9 e no Apêndice B.  

Foram analisados os 15 (quinze) exercícios resolvidos, relacionados aos 

números complexos, 13 (treze) do Apêndice B, no Exemplo B.1 (p. A10-A11), no 

Exemplo B.2 (p. A-11), no Exemplo B.3 (p. A-12-A-13), no Exemplo B.4 (p. A-13-

A-14) e no Exemplo B.5 (p. A-15), e 2 (dois) do Capítulo 9, no Exemplo 9.3 (p. 

381-382).  

No Exemplo B.3 da Seção B.2, são mostradas duas resoluções de 

exercícios que relacionam as operações de adição, multiplicação e multiplicação 

pelo inverso de números complexos por meio da RAC, além de operações com 

os conjugados desses números. O Quadro 30 ilustra essa situação. 
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Quadro 30: Exemplos de tratamentos de representações semióticas de números 
complexos no Livro 2 

 

 

 

Fonte: ALEXANDER; SADIKU, 2008, p. A-12-A-13.  

 

No Exemplo B.4 da seção B.2, são apresentadas as resoluções dos 

exercícios (a) e (b), os quais relacionam as operações de adição, multiplicação 

e multiplicação pelo inverso de números complexos por meio da RAC, da RAE e 

da RAP, além de operações com conjugados desses números. É abordada, 

durante a resolução, a impossibilidade de operação de adição de forma direta 

entre dois números complexos, um na RAC e um outro na RAE ou, ainda, na 

RAP; e operam-se os números complexos na forma de representação RAP para 

a obtenção do valor final em tal representação. O Quadro 31 ilustra os 

tratamentos e as conversões das representações semióticas de números 

complexos para a resolução dos exercícios. 
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Quadro 31: Exemplos de tratamentos e conversões de representações semióticas de 
números complexos no Livro 2 

 

 

 

 

 

Fonte: ALEXANDER; SADIKU, 2008, p. A-13.  

 

A Tabela 15 mostra a quantidade dessas representações semióticas. 

 

Tabela 15: Quantidade de representações semióticas de números complexos presentes 
nos enunciados dos exercícios resolvidos no Livro 2 

 

APRESENTAÇÃO INICIAL 
 

CAPÍTULO 9 APÊNDICE B TOTAL 

RAC 1 8 9 
RAE 0 3 3 
RAP 1 2 3 
RAT 0 0 0 
RGC 0 0 0 
RGP 0 0 0 
RLN 0 0 0 

 

A Tabela 16 mostra a contabilização dos tratamentos das representações 

semióticas de números complexos utilizados na parte dos exercícios resolvidos. 
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Tabela 16: Quantidade de tratamentos de representações semióticas de números 
complexos utilizados na parte de exercícios resolvidos no Livro 2 

 

TRATAMENTO CAPÍTULO 9 APÊNDICE B TOTAL 

RAC 2 3 5 
RAE 0 2 2 
RAP 0 1 1 
RAT 0 0 0 
RLN 0 0 0 

 

A Tabela 17 mostra a contabilização das conversões das representações 

semióticas de números complexos utilizadas na parte dos exercícios resolvidos. 

 

Tabela 17: Quantidade de conversões de representações semióticas de números 
complexos utilizadas na parte de exercícios resolvidos no Livro 2 

 

CONVERSÃO CAPÍTULO 9 APÊNDICE B TOTAL 

RAC para a RAE 0 3 3 
RAC para a RAP 2 5 7 
RAC para a RAT 0 0 0 
RAC para a RGV 0 0 0 
RAE para a RAC 0 2 2 
RAP para a RAC 2 2 4 
RAP para a RGV 0 0 0 
RAT para a RAC 0 0 0 
RGC para a RAC 0 0 0 
RGP para a RAP 0 0 0 
RLN para a RAC 0 0 0 
RLN para a RGC 0 0 0 

 

 

As apresentações iniciais dos exercícios resolvidos relativos à Tabela 15 

são realizadas por meio das RAC, das RAE e das RAP. Não há problema gráfico 

resolvido relativo a esses números nos Capítulos 9, 10 e 11; e no Apêndice B. 

Não houve apresentação inicial de exercícios resolvidos por meio da RLN, da 

RAT, da RGC ou da RGP.  

Conclui-se, com base nos dados analisados, que os exercícios resolvidos 

nesse livro, relacionados aos números complexos, privilegiam os exercícios 

apresentados incialmente por meio da RAC, da RAE e da RAP; as conversões 

operacionalizadas da RAC para a RAP, da RAP para a RAC, da RAC para a 

RAE e da RAE para a RAC; e os tratamentos operacionalizados das RAC, das 

RAE e das RAP.  
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5.2.1.3 Exercícios propostos  
  

Nos exercícios propostos dos Capítulos 10 e 11 não apareceu exercício 

proposto relacionado aos números complexos, mas tão somente no Capítulo 9 

e no Apêndice B. Foram analisados todos os exercícios propostos relacionados 

aos números complexos.  

No Capítulo 9, foram analisados 22 (vinte e dois) exercícios apresentados 

no final do capítulo, os Problemas 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.12, 9.12, 9.13, 9.14 e 9.15 

(p. 404), enquanto no Apêndice B foram analisados 15 (quinze) exercícios, o 

Problema Prático B.1 (p. A-11), o Problema Prático B.2 (p. A-11), o Problema 

Prático B.3 (p. A-13), o Problema Prático B.4 (p. A-14) e o Problema Prático B.5 

(p. A-15).  

O exercício proposto 9.15 (p.404) possui uma característica importante, a 

qual se refere ao determinante de matrizes quadradas, nas quais os elementos 

são números complexos. O Quadro 32 apresenta o referido problema. 

 
 
Quadro 32: Exercício proposto sobre determinante de matrizes de números complexos no 
Livro 2 

 
 

 

 

Fonte: ALEXANDER; SADIKU, 2008, p. 404. 

 

A Tabela 18 mostra as representações que aparecem nos enunciados dos 

exercícios propostos no Capítulo 9 e no Apêndice B. 
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Tabela 18: Quantidade de representações semióticas de números complexos presentes 
nos enunciados dos exercícios propostos no Livro 2 

 

APRESENTAÇÃO INICIAL CAPÍTULO 9 APÊNDICE B TOTAL 

RAC 11 10 21 
RAE 2 3 5 
RAP 8 2 10 
RAT 1 0 1 
RGC 0 0 0 
RGP 0 0 0 
RLN 0 0 0 

 

 

Percebe-se, pela Tabela 18, que os exercícios propostos no Capítulo 9 

são apresentados predominantemente por meio da RAC e da RAP, enquanto a 

RLN não foi explorada, e as RAE e RAT aparecem em menor quantidade nas 

apresentações iniciais dos exercícios. No Apêndice B, a apresentação inicial se 

deu majoritariamente por meio da RAC, com uma quantidade menor de 

apresentações por meio da RAE e da RAP. 

 

5.2.2 Análise das Representações Semióticas de Grandezas Elétricas 
 

As análises referentes às representações semióticas das grandezas 

elétricas associadas a números complexos são apresentadas na sequência. 

Foram analisados os Capítulos 9, 10 e 11. 

 

5.2.2.1 Explanação teórica 
 

Em relação à explanação teórica, o Capítulo 9 se inicia com as descrições 

das representações algébricas (RA) das principais grandezas elétricas. 

Alexander e Sadiku (2008, p. 370) definem senóide da seguinte forma: “é um 

sinal que possui a forma da função seno ou cosseno”. O sinal ao qual os autores 

se referem nesta definição é de tensão elétrica. 

Na página 371 aparece a RA da função de uma tensão senoidal, 

dependente do tempo, de acordo com 𝑣 (𝑡) = 𝑉𝑚 𝑠𝑒𝑛 𝜔𝑡, na qual: 

  

- Vm é a amplitude da senóide em volts [V];  

- ω é a velocidade angular em radianos por segundo [rad/s]; 
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- ωt é o argumento da senóide em radianos.  

 

No Gráfico 11, a função seno 𝑣 (𝑡) = 𝑉𝑚 𝑠𝑒𝑛 𝜔𝑡 aparece apresentada por 

meio da RGC.  

 
Gráfico 11: Representação gráfica cartesiana de uma função de tensão senoidal no Livro 
2 

 
 

 

 

Fonte: ALEXANDER; SADIKU, 2008, p. 371.  

 

Para o entendimento do conceito de fasor, torna-se indispensável a 

introdução dos conceitos de amplitude e fase inicial do sinal CA senoidal, pois o 

fasor é representado por estes dois parâmetros. 

A aplicação do método do fasor nas análises de circuitos elétricos em 

corrente alternada se justifica em virtude da necessidade técnica pertinente a 

esta área de estudo da Engenharia Elétrica, tendo em vista que sua utilização 

simplifica as operações com as grandezas elétricas envolvidas em circuitos 

elétricos de corrente alternada. 

O método do fasor é aplicado à função v (t), inicialmente denotada por 

meio de uma RA, a ser convertido para a RAP, vinculada ao registro polar, no 

qual o fasor é representado tão somente pela amplitude Vm e a fase inicial do 

sinal denotada por 𝜙, de acordo com 

 

v (t) = Vm sen (ωt + ϕ)  ⇔  𝐕 = Vmϕ 
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É importante ressaltar que o fasor Vmϕ, independente do tempo, pode 

também ser convertido da RAP para a RA da função senoidal v (t) =

Vm sen (ωt + ϕ). 

O argumento de 𝑣 (𝑡), segundo a apresentação adotada nesse livro, 

passa a ter a fase inicial 𝜙 adicionada à 𝜔𝑡. O Gráfico 12 mostra as funções 

senoidais 𝑣1 (𝑡) = 𝑉𝑚 𝑠𝑒𝑛 (𝜔𝑡) e 𝑣2(𝑡) = 𝑉𝑚 𝑠𝑒𝑛 (𝜔𝑡 + 𝜙), apresentadas na 

RA, e o adiantamento de 𝑣2 (𝑡) em relação a 𝑣1 (𝑡). 

 

Gráfico 12: Representação algébrica cartesiana de duas senóides com fases iniciais 
distintas no Livro 2 

 
 

 

 

Fonte: ALEXANDER; SADIKU, 2008, p. 373.  

 

A equação da função seno é uma função real e deve ser relacionada à 

parte imaginária do número complexo ejϕ. Cabe ressaltar que o módulo do 

número complexo ejϕ é igual à unidade, o que se pode constatar por meio da 

identidade trigonométrica sen2x + cos2x = 1. O Quadro 33 ilustra tais 

operações, as quais permitem que RA da função seno possa ser representada 

por um fasor, denotado por meio da RAP, com seu módulo e fase inicial, na 

Equação (9.24).  
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Quadro 33: Representação algébrica exponencial e algébrica polar da tensão elétrica no 
Livro 2 

 
 

 

 

 

Fonte: ALEXANDER; SADIKU, 2008, p. 378.  

 

A partir dos comentários do Quadro 33, conclui-se que o fasor é uma 

representação na forma polar da senóide 𝑣 (𝑡), a qual possui como módulo a 

amplitude da função senoidal e como argumento, a fase inicial desta função. 

O Quadro 34 ilustra a RA da função cosseno e a RAP do seu fasor 

correspondente.  
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Quadro 34: Representação algébrica e representação algébrica polar de uma função 
periódica no Livro 2 

 
 

 

 

Fonte: ALEXANDER; SADIKU, 2008, p. 379. 

  

O Exemplo 9.5, apresentado no Quadro 35, mostra a resolução de dois 

exercícios, nos quais são dadas duas grandezas elétricas, uma por meio da RAC 

e outra por meio da RAE, e pedem-se suas representações por meio de RA de 

funções senoidais. 

 

Quadro 35: Conversões de representações semióticas de grandezas elétricas associadas 
a números complexos no Livro 2 

 
 

 

 

Fonte: ALEXANDER; SADIKU, 2008, p. 382-383. 

 

A Seção 9.4 (p.385-386) trata das grandezas elétricas dos componentes 

elétricos passivos (indutores, resistores e capacitores elétricos) e fontes 

senoidais dos circuitos elétricos em corrente alternada associadas aos números 

complexos. As apresentações teóricas são realizadas por meio das RAC, das 

RAP, das RLN e das RGP dessas grandezas elétricas.  
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As defasagens angulares entre tensão e corrente elétrica dos 

componentes elétricos passivos são apresentadas por meio das RLN e das RGP.  

O Quadro 36 mostra que a lei de Ohm é aplicável também a fasores, 

utilizando-se das representações algébrica e algébrica polar da tensão e da 

corrente elétrica.  

 

Quadro 36: Demonstração da lei de Ohm para fasores no Livro 2 
 

 

 

 

Fonte: ALEXANDER; SADIKU, 2008, p. 385.  

 

Ainda com relação ao resistor elétrico, no Gráfico 13, apresentam-se as 

RGP da tensão e corrente elétricas no resistor. 

  

Gráfico 13: Representação gráfica polar de um diagrama fasorial de um resistor elétrico 
no Livro 2 

 

 

 

Fonte: ALEXANDER; SADIKU, 2008, p. 385.  

 

Na página 386, os autores apresentam as equações dos três 

componentes elétricos passivos por meio da RA para os domínios do tempo e 

por meio da RAC para o domínio da frequência, de acordo com a Lei de Ohm. 
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Tal apresentação se faz importante, visto que a resolução dos exercícios 

relacionados ao regime estacionário dos circuitos elétricos pode ser 

desenvolvida nos domínios do tempo ou da frequência com base nestas 

equações, de acordo com o Quadro 37. 

 

Quadro 37: Relações entre tensão e corrente nos domínios do tempo e da frequência no 
Livro 2 

 
 

 

 

Fonte: ALEXANDER; SADIKU, 2008, p. 386 

 

A impedância é tratada sob a forma de número complexo, no qual a parte 

real é a resistência elétrica e a parte imaginária é a reatância. O Quadro 38 

mostra a RAC e a RAP do número complexo associado à impedância. Neste 

capítulo não há referência à RGP ou RGC da impedância de um circuito elétrico. 

 

Quadro 38: Representação algébrica cartesiana e representação algébrica polar da 
impedância no Livro 2 
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Fonte: ALEXANDER; SADIKU, 2008, p. 387  

 

O Capítulo 11 (p. 457-501) trata da conceituação de potência elétrica. A 

Figura 11.1 do Quadro 39 ilustra uma RF de um circuito elétrico genérico e 

apresenta as representações algébricas da potência instantânea. 
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Quadro 39: Representações algébricas da potência instantânea no Livro 2 
 

 

 

 

 

 

Fonte: ALEXANDER; SADIKU, 2008, p. 458-459.  
 

A Tabela 19 mostra a análise dos Capítulos 9, 10 e 11 do Livro 2 quanto 

à presença de representações semióticas de grandezas elétricas associadas a 

números complexos na explanação teórica desses capítulos. 
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Tabela 19: Presença de representações semióticas de grandezas elétricas na explanação 
teórica dos capítulos analisados no Livro 2 
 

REPRESENTAÇÃO 
CAPÍTULO 9 CAPÍTULO 10 CAPÍTULO 11 

SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO 

RA 

9.2 
9.3 
9.4 
9.6 
9.7 
9.9 

  
10.5 
10.6 

 

11.2 
11.3 
11.4 
11.5 
11.7 
11.8 
11.9 
11.10 

  

RAC 
9.4 
9.5 
9.9 

    x 

11.3 
11.6 
11.7 
11.10 

  

RAE 
9.3 
9.6 

    x   x 

RAP 

9.2 
9.3 
9.4 
9.5 
9.9 

    x 
11.5 
11.6 
11.10 

  

RAT   x   x   x 

RGC 9.2    x 11.2   

RGP 9.3    x 11.6   

RGV  x    x 
11.6 
11.8 

  

RLN 

9.2 
9.3 
9.4  
9.5 
9.6 
9.7 
9.9 

 

10.2, 
10.3, 
10.4, 
10.5, 
10.6  

 

11.2 
11.3 
11.4 
11.5 
11.6 
11.7 
11.8 
11.9 

11.10  

 

RF 9.4  10.5  
11.3 
11.7 
11.8 

 

 

 

A Tabela 20 apresenta a quantidade de representações semióticas das 

grandezas elétricas constantes das explanações teóricas no Livro 2. 
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Tabela 20: Quantidade de representações semióticas de grandezas elétricas na 
explanação teórica dos capítulos analisados no Livro 2 

 

REPRESENTAÇÃO CAPÍTULO 9 CAPÍTULO 10 CAPÍTULO 11 TOTAL 

RA 30 2 49  81 

RAC 17 0 12  29 

RAE 9 0 0 9 

RAP 14 0 15 29 

RAT 0 0 0 0 

RF 16 2 6 24 

RGC 5 0 1 6 

RGP 4 0 3 7 

RGV 0 0 2 2 

RLN 12 5 26 43 
 

 

As Tabelas 19 e 20 indicam que no Livro 2 as explanações teóricas dos 

Capítulos 9, 10 e 11 do Livro 2 relacionadas às representações semióticas das 

grandezas elétricas e das grandezas elétricas associadas a números complexos 

estão vinculadas ao registro algébrico cartesiano, ao registro algébrico polar, ao 

registro gráfico cartesiano, ao registro na língua natural e ao registro figural.  

Os registros figurais dos circuitos elétricos aparecem consideravelmente 

das explanações teóricas das grandezas elétricas, se comparados 

quantitativamente com esses registros nas explanações teóricas do Livro 1. 

No Livro 2, são exploradas as RAC, as RAP, as RGC e as RGP nos 

Capítulos 9 e 11. As RA, as RF e as RLN aparecem nos Capítulos 9, 10 e 11, ao 

passo que a RAE aparece somente no Capítulo 9. As RAT das grandezas 

elétricas associadas aos números complexos não são exploradas, e as RGV 

aparecem somente no Capítulo 11. 

Nas Seções 10.5 e 10.6 do Capítulo 10, aparecem somente as RA das 

grandezas elétricas de funções periódicas.  

No Capítulo 11 são exploradas as RA, as RAC, as RAP, as RGC, as RGP 

e as RGV da potência elétrica. São apresentadas também as RGC, as RGP, as 

RGV e as RLN das grandezas elétricas, além das RF dos circuitos elétricos. 

As RA das grandezas elétricas de funções periódicas aparecem nas 

Seções 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.7, 11.8, 11.9 e 11.10. Estas representações 

prevalecem nas Seções 11.3, 11.5, 11.7, 11.8 e 11.10. Na Seção 11.8, somente 
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as RA das grandezas elétricas de funções periódicas são exploradas. As RAC 

prevalecem na Seção 11.7 e são pouco exploradas nas Seções 11.3, 11.6 e 

11.10; enquanto as RAP das grandezas elétricas associadas aos números 

complexos prevalecem nas Seções 11.5 e 11.6 e são pouco exploradas na 

Seção 11.10. As representações gráficas cartesianas vinculadas ao registro 

gráfico aparecem na Seção 11.6, denotadas por meio das RGP e das RGV das 

grandezas tensão, corrente e potência elétricas associadas aos números 

complexos. As RLN das grandezas elétricas associadas aos números complexos 

prevalecem na Seção 11.10. 

No Livro 2, houve uma predominância da representação algébrica (RA) 

das grandezas elétricas, da representação na língua natural (RLN), da 

representação algébrica cartesiana (RAC) e da representação algébrica polar 

(RAP) das grandezas elétricas associadas aos números complexos nas seções 

das explanações teóricas, em ordem decrescente. As RF dos circuitos elétricos 

aparecem menos do que as RAC e as RAP, as quais aparecem em quantidades 

iguais.  

As representações semióticas das grandezas elétricas vinculadas ao 

registro gráfico cartesiano que mais aparecem são as RGP e as RGC, em ordem 

decrescente. A RGV aparece em quantidade bem inferior às duas 

representações gráficas citadas. 

 

5.2.2.2 Exercícios resolvidos 
 

Quanto à parte dos exercícios resolvidos dos Capítulos 9, 10 e 11 do Livro 

2, verificou-se que as representações semióticas das grandezas elétricas 

associadas a números complexos estão vinculadas ao registro algébrico 

cartesiano, ao registro gráfico cartesiano e ao registro na língua natural.  

Foram analisados 16 (dezesseis) exercícios do Capítulo 9, dos Exemplos 

9.1 e 9.2 (p. 375-376), Exemplos de 9.4 a 9.15 (p. 382-400); 10 (dez) exercícios 

do Capítulo 10, dos Exemplos de 10.1 a 10.10 (p. 414-430); e 18 (dezoito) 

exercícios do Capítulo 11, dos Exemplos de 11.1 a 11.18 (p. 461-488). 

Nos exercícios resolvidos e propostos do Capitulo 10, apresentados 

majoritariamente por meio da RF de circuitos elétricos, são utilizadas quase que 
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exclusivamente as conversões da RAC para a RAP e da RAP para a RAC de 

grandezas elétricas. O Quadro 40 ilustra tal afirmação. 

 

Quadro 40: Resolução de um circuito elétrico utilizando tratamentos e conversões de 
representações semióticas de grandezas elétricas no Livro 2 
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Fonte: ALEXANDER; SADIKU, 2008, p. 414-415  

 

O Quadro 41 apresenta um problema resolvido, com a finalidade de 

determinar o ângulo de fase entre duas funções trigonométricas, uma senoidal e 

outra cossenoidal, por meio de tratamentos da RA.  

 

Quadro 41: Exercício resolvido sobre ângulo de fase entre representações algébricas de 

funções trigonométricas no Livro 2 
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Fonte: ALEXANDER; SADIKU, 2008, p. 375-376. 

 

 A Tabela 21 mostra as representações que aparecem nos enunciados 

dos exercícios resolvidos nos Capítulos 9, 10 e 11. 

 

Tabela 21: Tipos de representações semióticas de grandezas elétricas presentes nos 
enunciados dos exercícios resolvidos dos capítulos analisados no Livro 2 

 

APRESENTAÇÃO 
INICIAL 

CAPÍTULO 9 CAPÍTULO 10 CAPÍTULO 11 TOTAL 

RA 8 0 3 11 

RAC 1 0 1 2 

RAE 1 0 0 1 

RAP 0 0 0 0 

RAT 0 0 0 0 

RF 5 10 8 23 

RGC 0 0 2 2 

RGP 0 0 0 0 

RLN 1 0 4 5 
 

 

Percebe-se por essa tabela que os exercícios resolvidos do Capítulo 9 

são apresentados predominantemente por meio da RA, seguida em menor 

quantidade daqueles apresentados por meio da RF dos circuitos elétricos, 

enquanto a representação na língua natural foi minimamente explorada; e as 

RAC e as RAE aparecem em menor quantidade nas apresentações iniciais dos 

exercícios que a RA. Não há nesse capítulo problema algum apresentado 

inicialmente sob o registro do tipo gráfico, seja da RGC, da RGV ou da RGP e, 

também, não foi dada ênfase a estas representações nas apresentações iniciais 

dos exercícios.  
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As apresentações iniciais dos exercícios apresentados nos Capítulos 10 

e 11 são extremamente figurais, e as conversões são prioritariamente algébricas 

da RAP para a RAC. No Capítulo 11, prevalecem as apresentações iniciais por 

meio da RF e da RLN, e as conversões da RAP para a RA são majoritárias.  

Na sequência, foram contabilizados todos os tratamentos de 

representações semióticas de grandezas elétricas utilizados nos exercícios 

resolvidos. A Tabela 22 mostra a contabilização dessas transformações 

cognitivas.  

 

Tabela 22: Quantidade de tratamentos de representações semióticas de grandezas 
elétricas utilizados na parte de exercícios resolvidos dos capítulos analisados no Livro 2  

 

TRATAMENTO CAPÍTULO 9 CAPÍTULO 10 CAPÍTULO 11 TOTAL 

RA 3 2 10 15 

RAC 9 10 8 27 

RAP 5 3 7 15 

RAE 0 0 0 0 

RAT 0 0 0 0 

RLN 0 0 0 0 
 

 

Os tratamentos da RAC, da RA e da RAP foram utilizados 

operacionalizados majoritariamente para as resoluções dos exercícios. A RAE 

não apareceu nos tratamentos para tais resoluções. 

Em seguida, foram contabilizadas as conversões de representações 

semióticas das grandezas elétricas utilizadas nos exercícios resolvidos. A Tabela 

23 mostra a contabilização dessas transformações cognitivas. 

 

Tabela 23: Quantidade de conversões de representações semióticas de grandezas 
elétricas utilizadas na parte de exercícios resolvidos dos capítulos analisados no Livro 2 

 

CONVERSÃO CAPÍTULO 9 CAPÍTULO 10 CAPÍTULO 11 TOTAL 

RA para a RAC 4 1 1 6 

RA para a RAE 0 0 0 0 

RA para a RAP 5 0 1 6 

RA para a RGC 0 0 0 0 

RAC para a RA 0 0 1 1 

RAC para a RAE 0 0 0 0 

RAC para a RAP 9 11 9 29 

RAC para a RAT 0 0 0 0 
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CONVERSÃO CAPÍTULO 9 CAPÍTULO 10 CAPÍTULO 11 TOTAL 

RAC para a RGV 0 0 0 0 

RAE para a RA 0 0 0 0 

RAE para a RAC 0 0 0 0 

RAP para a RA 8 1 7 16 

RAP para a RAC 0 2 5 7 

RAP para a RGV 0 0 0 0 

RAT para a RAC 0 0 0 0 

RGC para a RA 0 0 2 2 

RGP para a RAP 0 0 0 0 

RLN para a RA 0 0 4 4 

RLN para a RGV 0 0 0 0 
 

 

As conversões da RAC para a RAP foram majoritárias e, em menor 

número, apareceram as conversões da RAP para a RA e da RAC para a RAP. 

Percebe-se que a RAC e a RAP são em muito utilizadas nas conversões 

necessária para as resoluções dos exercícios.  

As análises das explanações teóricas sobre representações semióticas 

dos números complexos apontaram para uma presença majoritária das 

representações semióticas do registro algébrico polar em relação às 

representações do registro algébrico cartesiano, enquanto as representações 

semióticas desses números na língua natural são utilizadas em quantidades 

menores. As representações semióticas dos números complexos vinculadas ao 

registro gráfico cartesiano são pouco utilizadas nas explanações teóricas.  

As análises das explanações teóricas sobre as grandezas elétricas 

evidenciaram uma predominância das RA das grandezas elétricas e das RF dos 

circuitos elétricos. As RLN das grandezas elétricas e as RAE das grandezas 

elétricas associadas aos números complexos aparecem em menor quantidade 

do que as RA das grandezas elétricas e as RF dos circuitos elétricos, em ordem 

decrescente. As RAC e as RAP das grandezas elétricas associadas aos 

números complexos pouco aparecem nas explanações teóricas, da mesma 

forma que as RGC das grandezas elétricas e as RGP e as RGV das grandezas 

elétricas associadas aos números complexos. 

Os exercícios resolvidos sobre os números complexos foram inicialmente 

apresentados somente por meio da RAC. As representações semióticas das 

grandezas elétricas dos enunciados dos exercícios resolvidos tiveram 
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prevalência das RF dos circuitos elétricos e das RA das grandezas elétricas, em 

ordem decrescente. As RAC e as RAE das grandezas elétricas associadas aos 

números complexos foram pouco exploradas, e a RAP e a RAT não apareceram 

nas apresentações iniciais dos exercícios resolvidos sobre as grandezas 

elétricas, enquanto somente as RGC foram exploradas nas apresentações 

iniciais dos exercícios resolvidos. As RLN apareceram, e foram menos 

exploradas que as RA das grandezas elétricas. 

Os tratamentos das RAC, da RAE e da RAP dos números complexos 

foram utilizados nas resoluções dos exercícios sobre números complexos, em 

ordem decrescente, e nas resoluções dos exercícios sobre grandezas elétricas 

prevaleceram os tratamentos da RAC das grandezas elétricas associadas aos 

números complexos, e os tratamentos da RA das grandezas elétricas e da RAP 

das grandezas elétricas associadas aos números complexos apareceram em 

quantidade iguais. Os tratamentos da RAE e da RAT das grandezas elétricas 

associadas aos números complexos não foram utilizados. 

As conversões das representações semióticas dos números complexos 

nos exercícios resolvidos foram operacionalizadas majoritariamente por meio da 

RAC para a RAP e da RAP para a RAC, em ordem decrescente, enquanto as 

conversões da RAC para a RAE e da RAE para a RAC aparecem em menores 

quantidades nas resoluções dos exercícios.  

Nos exercícios resolvidos sobre as grandezas elétricas, o somatório das 

conversões da RAC para a RAP e da sua inversa foi superior àquele das 

conversões das RA para a RAP e da sua inversa, o que demonstra as 

importâncias das conversões da RAC para a RAP e da RAP para a RAC para as 

resoluções dos exercícios. As conversões da RGV das grandezas elétricas não 

aparecem nas resoluções dos exercícios, mas tão somente as conversões da 

RGP para a RAP, enquanto as conversões da RLN para a RGV aparecem em 

quantidades maiores que as conversões da RGP para a RAP nas resoluções 

dos exercícios. O Método do fasor, operacionalizado por meio das conversões 

da RA para a RAP e a sua inversa, foi mais explorado nas resoluções dos 

exercícios que no Livro 1. 

Os conteúdos apresentados no Apêndice B e nos Capítulos 9, 10 e 11 do 

Livro 2 relacionados às representações semióticas dos números complexos e às 
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representações semióticas das grandezas elétricas nas explanações teóricas e 

nos exercícios resolvidos possuem uma abordagem extremamente algébrica no 

ensino e aprendizagem dos conteúdos relacionados aos circuitos elétricos em 

corrente alternada, na qual é evidente a exploração diminuta das representações 

gráficas cartesianas e das transformações cognitivas a elas relacionadas nas 

explanações teóricas e nos exercícios resolvidos sobre os números complexos 

e sobre as grandezas elétricas.  

 

5.2.2.3 Exercícios propostos  

 

No que se refere à parte dos exercícios propostos, foram analisados 151 

(cento e cinquenta e um) do Capítulo 9, 97 (noventa e sete) do Capítulo 10 e 148 

(cento e quarenta e oito) do Capítulo 11. 

No Capítulo 9 foram analisados os Problemas Práticos 9.1 e 9.2 (p. 375-

376), os Problemas Práticos de 9.4 a 9.15 (p. 382-402), as Questões para 

Revisão de 9.1 a 9.10 (p. 403), os Exercícios de 9.1 a 9.6 (p. 403-404), o 

Problema 9.11 (p. 404) e os Exercícios de 9.16 a 9.93 (p. 404-412). 

No Capítulo 10 foram analisados os Problemas Práticos de 10.1 a 10.10 

(p. 416-430), as Questões para Revisão de 10.1 a 10.10 (p. 441-442) e os 

Exercícios de 10.1 a 10.68 (p. 443-451). 

No Capítulo 11 foram analisados os Problemas Práticos de 11.1 a 11.18 

(p. 461-488), as Questões para Revisão de 11.1 a 11.10 (p. 490), os Exercícios 

de 11.1 a 11.8 (p. 490-491), os Exercícios de 11.11 a 11.64 (p. 491-498) e os 

Exercícios de 11.68 a 11.97 (p. 498-501).  

O exercício proposto 11.21 (p. 493), mostrado no Quadro 42, é 

apresentado inicialmente por meio da RF do circuito elétrico. 
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Quadro 42: Exercício proposto por meio de uma RF de um circuito elétrico no Livro 2 
 

 

 

 

Fonte: ALEXANDER; SADIKU, 2008, p. 493. 

 

A Tabela 24 mostra as representações semióticas de grandezas elétricas 

que aparecem nos enunciados dos exercícios propostos. 

 

Tabela 24: Quantidade de representações semióticas de grandezas elétricas presentes 
nos enunciados dos exercícios propostos dos capítulos analisados no Livro 2 

 

APRESENTAÇÃO 
INICIAL 

CAPÍTULO 9 CAPÍTULO 10 CAPÍTULO 11 TOTAL 

RA 63 0 26 89 

RAC 3 0 6 9 

RAE 1 0 0 1 

RAP 3 0 11 14 

RAT 0 0 0 0 

RF 63 94 56 213 

RGC 0 0 16 16 

RGP 0 0 2 2 

RLN 18 3 31 52 

 

Constata-se, pela Tabela 24, que os exercícios propostos no Capítulo 9 

são apresentados predominantemente por meio da RF e da RA, enquanto a RLN 

foi explorada em menor quantidade, e as RAC, as RAE e as RAP são 

apresentadas em quantidades bem menores do que a RA. No Capítulo 10, a 

apresentação inicial se dá majoritariamente por meio da RF, com uma 

quantidade mínima de apresentação por meio da RLN, enquanto no Capítulo 11, 

prevalecem as RA e as RF nas apresentações iniciais nos exercícios propostos, 

com a RGC apresentada em menor quantidade do que estas duas 
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representações, e as RAC e as RGP aparecem minimamente na apresentação 

inicial dos exercícios propostos. 

No Livro 2, as apresentações iniciais dos exercícios propostos 

evidenciaram uma predominância na utilização das RF dos circuitos elétricos e 

das RA das grandezas elétricas, em ordem decrescente, o que permite 

conjecturar que neste livro tais representações são tomadas como essenciais 

para o ensino e aprendizagem dos conteúdos relacionados aos circuitos elétricos 

em corrente alternada. As RLN das grandezas elétricas são menos utilizadas 

que as RA das grandezas elétricas. As RAC e as RAE das grandezas elétricas 

associadas aos números complexos são pouco utilizadas e somente um 

exercício é apresentado inicialmente na RAE das grandezas elétricas.  

Este tipo de abordagem em relação às representações dos números  

complexos e às representações das grandezas elétricas pode trazer deficiências 

no processo de ensino e aprendizagem desses conteúdos, por não priorizar as 

conversões entre as representações semióticas das grandezas elétricas 

vinculadas aos registros do tipo algébrico e às representações semióticas 

dessas grandezas vinculadas aos registros do tipo gráfico, principalmente as 

conversões das representações gráficas vetoriais das grandezas elétricas 

associadas aos números complexos, as quais não foram exploradas neste livro. 
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5.3 ANÁLISE DO LIVRO DIDÁTICO 3 
 

Livro 3 - DORF, Richard C.; SVOBODA, James A. Introdução aos 

Circuitos Elétricos. 8. ed. São Paulo: Pearson, 2012. 

 

Figura 4: Capa do Livro 3 
 

 

 
 

 

O Livro 3 possui 816 páginas distribuídas em dezessete capítulos. A 

análise se ateve apenas ao Apêndice B.3 e aos Capítulos 10 e 11, pois são os 

únicos que tratam de números complexos, de grandezas relacionadas a esses 

números e de suas representações semióticas. 

O Apêndice B.3 (p. 801-804) apresenta as definições das representações 

algébricas cartesianas, das representações algébricas exponenciais, das 

representações algébricas polares e das representações algébricas 

trigonométricas e suas transformações cognitivas. 

O Capítulo 10 (p. 388-463), Análise de Circuitos no Regime Estacionário 

Senoidal, apresenta os conceitos relativos às RA das grandezas elétricas das 

fontes senoidais; as análises complexas do circuito RL em série CA por meio das 

RA das grandezas elétricas e das RAP e RAE das grandezas elétricas 

associadas aos números complexos; o Método do fasor e suas relações com os 

componentes elétricos passivos (resistores, capacitores e indutores elétricos) e 



143 

 

 

as grandezas elétricas; teoremas elétricos aplicáveis à corrente alternada; e as 

RAC, RAP e RGV do circuito RLC em série CA, denominada pelos autores 

diagramas fasoriais. Ainda, são apresentados os tópicos relativos aos circuitos 

com amplificadores operacionais e o software de aplicação PSpice, os quais não 

foram objeto de estudo desta pesquisa. 

O Capítulo 11 (p. 464-518), Potência no Regime Estacionário Senoidal, 

aborda os assuntos referentes à energia elétrica, potência elétrica instantânea, 

potência elétrica média; valores eficazes de corrente, tensão e potência elétricas; 

potência complexa, fator de potência e teoremas elétricos relacionados à 

potência elétrica (superposição de potências e máxima transferência de 

potência). Os tópicos relacionados a indutores acoplados, a transformadores 

elétricos ideais e a projetos relacionados à máxima transferência de potência e 

ao software PSpice não foram analisados nesta pesquisa, por não fazerem parte 

dos objetivos para ela propostos.   

 

5.3.1 Análise das Representações Semióticas de Números Complexos 
 

As representações semióticas de números complexos aparecem somente 

na Seção B.3 do Apêndice B.  

 

5.3.1.1 Explanação teórica 
 

Em relação à explanação teórica, as noções básicas sobre os números 

complexos são apresentadas na Seção B.3 do Apêndice B (p. 801).  Um número 

complexo é apresentado por meio da representação algébrica cartesiana 𝑐 =

a + j. b,  na qual a unidade imaginária √−1  é denotada por j. O Quadro 43 

elucida tal apresentação. 
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Quadro 43: Representação algébrica cartesiana do número complexo no Livro 3 
 

 

 

 

Fonte: DORF; SVOBODA, 2012, p. 801.  

 

Em seguida, na página 801, aparece a apresentação da RAP de um 

número complexo, a qual possui as mesmas propriedades da RAT. O Quadro 44 

exibe tal representação. 

 

Quadro 44: Representação algébrica polar do número complexo no Livro 3 
 

 

 

 

 

Fonte: DORF; SVOBODA, 2012, p. 801.  

 

As RGC e as RGP de um número complexo são apresentadas na Figura 

B.5 (p. 801), em (a) e (b), respectivamente, as quais são mostradas no Gráfico 

14. 
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Gráfico 14: Representações gráficas cartesiana e polar de um número complexo no Livro 
3 

 
 

 

 

 

Fonte: DORF; SVOBODA, 2012, p. 400. 

   

No Quadro 45, são apresentadas a RAE, a RAT e a RAP de um número 

complexo, as quais são relacionadas à fórmula de Euler. 

 

Quadro 45: Representação algébrica polar, representação algébrica trigonométrica e 
representação algébrica exponencial de número complexo no Livro 3 

 
 

 

 

 

 

Fonte: DORF; SVOBODA, 2012, p. 803.  

 

A Tabela 25 mostra a análise do Livro 3 quanto à presença de 

representações semióticas de números complexos na explanação teórica da 

Seção B.3 do Apêndice B. 
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Tabela 25: Presença de representações semióticas de números complexos na explanação 
teórica do capítulo e apêndices analisados no Livro 3 

 

REPRESENTAÇÃO 
APÊNDICE B 

SIM NÃO 

RAC x   

RAE x   

RAP x   

RAT x   

RGC x   

RGP x   

RGV   x 

RLN x   
 

 

A Tabela 26 apresenta a quantidade de representações semióticas dos 

números complexos constantes das explanações teóricas no Livro 3. 

Tabela 26: Quantidade de representações semióticas de números complexos constantes 
das explanações teóricas no Livro 3 

  

REPRESENTAÇÃO APÊNDICE B 

RAC 4 

RAE 3 

RAP 6 

RAT 3 

RGC 1 

RGP 2 

RGV 0 

RLN 4 

 

As tabelas 25 e 26 indicam que no Livro 3 as representações semióticas 

de números complexos estão vinculadas ao registro algébrico cartesiano, ao 

registro algébrico polar, ao registro gráfico cartesiano e ao registro na língua 

natural.  

As RAP, as RAC, as RAE e as RLN dos números complexos 

prevaleceram, em ordem decrescente. As RAT e as RGP foram as menos 

exploradas, em ordem decrescente. Observa-se que a RGV não foi explorada 

nas explanações teóricas sobre os números complexos. 
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5.3.1.2 Exercícios resolvidos 
 

Na parte dos exercícios resolvidos, as representações semióticas de 

números complexos aparecem apenas na Seção B.3 do Apêndice B.  

Foram analisados os 6 (seis) exercícios resolvidos da Seção B.3 do 

Apêndice B, nos Exemplos B.4 (p. 803) e B.5 (p. 804).  

A Tabela 27 mostra a quantidade dessas representações semióticas. 

 

Tabela 27: Quantidade de representações semióticas de números complexos presentes 
nos enunciados dos exercícios resolvidos no Livro 3 

 

APRESENTAÇÃO INICIAL APÊNDICE B TOTAL 

RAC 3 3 

RAE 0 0 

RAP 3 3 

RAT 0 0 

RGC 0 0 

RGP 0 0 

RLN 0 0 
 

A Tabela 28 mostra a contabilização dos tratamentos das representações 

semióticas de números complexos na parte dos exercícios resolvidos. 

 

Tabela 28: Quantidade de tratamentos de representações semióticas de números 
complexos utilizados na parte de exercícios resolvidos no Livro 3 

 

TRATAMENTO APÊNDICE B TOTAL 

RAC 2 2 

RAE 0 0 

RAP 2 2 

RAT 0 0 

RLN 0 0 
 

 

A Tabela 29 mostra a contabilização das conversões das representações 

semióticas de números complexos na parte dos exercícios resolvidos. 

 
Tabela 29: Quantidade de conversões de representações semióticas de números 
complexos utilizadas na parte de exercícios resolvidos no Livro 3 
 

CONVERSÃO APÊNDICE B TOTAL 

RAC para a RAE 0 0 

RAC para a RAP 2 2 

RAC para a RAT 0 0 

RAC para a RGV 0 0 

RAE para a RAC 0 0 
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CONVERSÃO APÊNDICE B TOTAL 

RAP para a RAC 2 2 

RAP para a RGC 0 0 

RAT para a RAC 0 0 

RGC para a RAC 0 0 

RGP para a RAP 0 0 

RLN para a RAC 0 0 

RLN para a RGC 0 0 
 

 

Com relação às representações algébricas dos números complexos, não 

há problema resolvido apresentado inicialmente por meio da RAE e da RAT, mas 

tão somente da RAC e da RAP. Não há problema gráfico resolvido relativo a 

esses números nos Capítulos 10 e 11 e no Apêndice B. As conversões são 

operacionalizadas da RAC para a RAP e da RAP para a RAC em quantidades 

iguais. Os tratamentos são efetuados da RAC e da RAP. 

Os exercícios resolvidos foram apresentados por meio da RAC e da RAP. 

Não houve apresentação de exercícios resolvidos por meio da RAE, da RAT, da 

RGC, da RGP e da RLN. 

Conclui-se, com base nos dados analisados, que os exercícios resolvidos 

nesse livro, relacionados aos números complexos, privilegiam uma 

apresentação inicial por meio da RAC e da RAP, as conversões 

operacionalizadas da RAC para a RAP e a sua inversa, e os tratamentos da RAC 

e da RAP.  

 

5.3.1.3 Exercícios propostos 
 

Os exercícios propostos apareceram somente no Capítulo 10, no qual 

foram analisados os Problemas 10.4-1 (um quesito), 10.4.2 (um quesito), 10.4.3 

(um quesito), 10.4.4 (um quesito) e 10.4-5 (três quesitos), nas páginas 445 e 

446, e as representações semióticas que aparecem nos enunciados desses 

exercícios estão contabilizadas na Tabela 30. 
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Tabela 30: Quantidade de representações semióticas de números complexos presentes 
nos enunciados dos exercícios propostos no Livro 3 

 

APRESENTAÇÃO INICIAL CAPÍTULO 10 TOTAL 

RAC 2 2 

RAE 3 3 

RAP 2 2 

RAT 0 0 

RF 0 0 

RGC 0 0 

RGP 0 0 

RLN 0 0 
 

 

Percebe-se pela Tabela 30 que os exercícios propostos no Capítulo 10 

são apresentados por meio da RAC, da RAE e da RAP. 

Um exemplo de exercício proposto sobre as representações semióticas 

dos números complexos é mostrado no Quadro 46. A equação a ser resolvida é 

apresentada por meio do produto da RAP pela soma de uma RAC e uma RAE 

no 1º membro da equação e o 2º membro da equação é uma RAC de um número 

complexo, na qual a e b são as incógnitas a serem determinadas. 

 

Quadro 46: Exercício proposto sobre as RAC, as RAE e as RAP do número complexo no 
Livro 3 
 

 

 

 

Fonte: DORF; SVOBODA, 2012, p. 445.  

 

5.3.2 Análise das Representações Semióticas de Grandezas Elétricas 
 

As análises referentes às representações semióticas das grandezas 

elétricas associadas a números complexos são apresentadas na sequência. 

Foram analisados os Capítulos 10 e 11. 
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5.3.2.1 Explanação teórica 
 

Em relação à explanação teórica, o Capítulo 10 se inicia com as 

descrições das principais grandezas elétricas associadas à representação 

algébrica (RA). 

O Capítulo 10 do Livro 3 apresenta as análises de circuitos elétricos em 

regime estacionário. A Seção 10.2 (p. 389-393) trata de conceitos referentes a 

fontes senoidais, como periodicidade, frequência, amplitude e fase inicial. As 

apresentações dos conceitos são feitas por meio de representações algébricas 

de funções senoidais. O Quadro 47 mostra tais representações.  

 

Quadro 47: Representações algébricas de funções senoidais de grandezas elétricas no 
Livro 3 
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Fonte: DORF; SVOBODA, 2012, p. 388-389.  
 

O Quadro 48 mostra as conversões da RA para a RAE e da RAE para a 

RAP para a função de corrente 𝑖 (𝑡). 

 

Quadro 48: Representação algébrica polar da corrente elétrica no Livro 3 
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Fonte: DORF; SVOBODA, 2012, p. 399-400. 

 

O Gráfico 15 ilustra representações gráficas cartesianas da tensão e da 

corrente elétricas com fase inicial ϕ. 

 

Gráfico 15: Representações gráficas cartesianas da tensão e da corrente elétrica no Livro 
3 

 
 

 

 

 

 

Fonte: DORF; SVOBODA, 2012, p. 250. 

 

A Seção 10.5 (p. 399-403) explora as RAC, as RAE e as RAP de 

grandezas elétricas por meio de conversões e tratamentos dessas 

representações.  

A Seção 10.6 (p. 403-406) explora grandezas elétricas como os 

resistores, os capacitores e os indutores elétricos.  

O Quadro 49 apresenta as equações relativas às grandezas elétricas da 

tensão e da corrente elétrica de um resistor elétrico denotadas por meio da RAC, 

da RAE e da RAP.  
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Quadro 49: Representações algébricas e representações algébricas polares da tensão e 
da corrente elétrica no Livro 3 

 
 

 

 

 

DORF; SVOBODA, 2012, p. 403. 
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Um exemplo de conversão da RAC para a RGP da grandeza elétrica 

impedância elétrica, associada ao número complexo Z, é apresentado no 

Quadro 50, visto que as impedâncias de um circuito elétrico CA podem ser 

representas no plano complexo. 

 

Quadro 50: Exemplo de conversão da representação algébrica cartesiana para a 
representação gráfica polar no Livro 3 

 
 

 

 

 

Fonte: DORF; SVOBODA, 2012, p. 407-408. 
 

A Seção 10.11 (p. 426-427) apresenta a abordagem gráfica sobre os 

fasores dos elementos ativos e passivos de um circuito elétrico RLC em série 

por meio de um gráfico na RGV da tensão dos componentes do circuito. O 

Gráfico 16 ilustra tal abordagem. 
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Gráfico 16: Representação geométrica vetorial das tensões de um circuito RLC em série 
CA no Livro 3 

 
 

 

  

Fonte: DORF; SVOBODA, 2012, p. 427. 

 

O Capítulo 11 (p. 464-518) apresenta os conceitos relativos à potência 

elétrica em corrente alternada em regime estacionário. A Seção 11.3 (p. 466-

469) trata dos assuntos referentes às potências instantânea e média, com a 

predominância das representações gráficas para a teorização dos referidos 

conceitos.  

O Gráfico 17 apresenta representações gráficas cartesianas referentes à 

impedância e potência elétricas. 

 

Gráfico 17: Representações gráficas cartesianas para a impedância e a potência elétricas 
no Livro 3 

 
 

 

  
Fonte: DORF; SVOBODA, 2012, p. 473.  
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A Tabela 31 mostra a análise dos Capítulos 10 e 11 do Livro 3 quanto à 

presença de representações semióticas de grandezas elétricas associadas a 

números complexos na explanação teórica desses capítulos. 

 

Tabela 31: Presença de representações semióticas de grandezas elétricas na explanação 
teórica dos capítulos analisados no Livro 3 

 

REPRESENTAÇÃO 
CAPÍTULO 10 CAPÍTULO 11 

SIM NÃO SIM NÃO 

RA 

10.2 
10.3 
10.4 
10.5 
10.6 
10.8 
10.9 

  

11.3 
11.4 
11.6 
11.7 
11.8 

  

RAC 

10.4 
10.5 
10.7 
10.9 

10.11 

  
11.5 
11.6 
11.8 

  

RAE 

10.4 
10.5 
10.6 
10.7 
10.8 

   11.5  

RAP 

10.6 
10.7 
10.9 

10.11 

  
11.5 
11.6 

  

RAT   x   x 

RGC 10.2    x 

RGP 10.7   11.5   

RGV  10.11    x 

RLN 

10.2 
10.3 
10.4 
10.5 
10.6 
10.7 
10.8 
10.9 

10.11 

 

11.2 
11.3 
11.4 
11.5 
11.6 
11.7 
11.8 

 

RF 

10.6 
10.8 
10.9 

10.10 
10.11 

 

11.3 
11.4 
11.5 
11.6 
11.7 
11.8 
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A Tabela 32 apresenta a quantidade de representações semióticas das 

grandezas elétricas constantes das explanações teóricas no Livro 3. 

 

Tabela 32: Quantidade de representações semióticas de grandezas elétricas na 
explanação teórica dos capítulos analisados no Livro 3 

 

REPRESENTAÇÃO CAPÍTULO 10 CAPÍTULO 11 TOTAL 

RA 44 54 98 

RAC 27 15 42 

RAE 41 2 43 

RAP 43 10 53 

RAT 0 0 0 

RF 28 9 37 

RGC 2 0 2 

RGP 1 2 3 

RGV 1 0 1 

RLN 42 29 71 
 

 

As Tabelas 31 e 32 indicam que no Livro 3 as explanações teóricas dos 

Capítulos 10 e 11 relacionadas às representações semióticas das grandezas 

elétricas e das grandezas elétricas associadas a números complexos estão 

vinculadas ao registro algébrico cartesiano, ao registro algébrico polar, ao 

registro gráfico cartesiano, ao registro na língua natural e ao registro figural.  

No Capítulo 10, as RA das grandezas elétricas de funções periódicas 

aparecem nas Seções 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.8 e 10.9. As RAC das 

grandezas elétricas associadas aos números complexos aparecem nas Seções 

10.4, 10.5, 10.7, 10.9 e 10.11, enquanto as RAE aparecem nas Seções 10.4, 

10.5, 10.6 e 10.8, enquanto as RAP aparecem nas Seções 10.7 e 10.11. As RLN 

das grandezas elétricas são extremamente utilizadas nas seções teóricas e 

aparecem nas Seções 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9 e 10.11.  

As RF dos circuitos elétricos aparecem nas Seções 10.6, 10.8, 10.9, 10.10 

e 10.11. As RGC, as RGP e as RGV das grandezas elétricas associadas aos 

números complexos foram pouco exploradas e aparecem nas Seções 10.2, 10.7 

e 10.11, respectivamente. 
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No Capítulo 11, as RA das grandezas elétricas de funções periódicas 

foram exploradas nas Seções 11.3, 11.4, 11.6, 11.7 e 11.8, enquanto as RF de 

circuitos elétricos foram exploradas nestas Seções e na Seção 11.5. 

As RAC de grandezas elétricas associadas aos números complexos 

foram exploradas nas Seções 11.5, 11.6 e 11.8, e as RAP nas Seções 11.5 e 

11.6. As RLN foram exploradas nas Seções 11.2, 11.3, 11.4, 10,5, 11.6, 11.7 e 

11.8. As RAT das grandezas elétricas não foram exploradas no Livro 3. 

No Capítulo 11, as RGP das grandezas elétricas associadas aos números 

complexos foram pouco exploradas e apareceram somente na Seção 11.5, 

enquanto, neste capítulo, as RGC e as RGV das grandezas elétricas foram não 

exploradas. 

No Livro 3, houve uma predominância da representação algébrica (RA), 

da representação na língua natural (RLN) e da representação algébrica polar 

(RAP), em ordem decrescente. A representação algébrica exponencial (RAE), a 

representação algébrica cartesiana (RAC) e a representação figural (RF) dos 

circuitos elétricos são as que mais aparecem depois das RA, das RLN e das 

RAP, em ordem decrescente. 

 

5.3.2.2 Exercícios resolvidos 
 

Quanto à parte dos exercícios resolvidos dos Capítulos 10 e 11 do Livro 

3, verificou-se que as representações semióticas das grandezas elétricas 

associadas a números complexos estão vinculadas ao registro gráfico 

cartesiano. Aparecem em maior quantidade as representações figurais dos 

circuitos elétricos e as representações algébricas das grandezas elétricas.  

No Capítulo 10, foram analisados 21 (vinte e um) exercícios, os Exemplos 

de 10.2-1 a 10.2-3 (p. 391-393), o Exemplo 10.4-1 (p. 398), o Exemplo 10.5.1 (p. 

402), os Exemplos 10.8-1 a 10.8-4 (p. 412-415), os Exemplos de 10.9-1 a 10.9-

4 (p. 417-421) e os Exemplos de 10.10-1 a 10.10-5 (p. 422-426).  

No Capítulo 11, foram analisados 12 (doze) exercícios, os Exemplos 11.3-

1 e 11.3-2 (p. 467-469), o Exemplo 11.4-1 (p. 470), os Exemplos de 11.5.1 a 

11.5-4 (p. 473-477), os Exemplos de 11.6-1 a 11.6-3 (p. 480-484), o Exemplo 

11.7-1 (p. 487-488) e o Exemplo 11.8-1 (p. 488-489). 
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O Exemplo 11.3-1 (p. 467), inicialmente apresentado por meio de uma 

RGC, ilustra a resolução de um problema sobre a determinação de potência 

média em um resistor submetido a um sinal periódico de onda do tipo 

denominado por dente-de-serra. O Quadro 51 apresenta a resolução do referido 

exercício. 

 

Quadro 51: Determinação da potência elétrica a partir da corrente elétrica dada por 
representação gráfica cartesiana no Livro 3 

 
 

 
 

Fonte: DORF; SVOBODA, 2012, p. 467-468 

 

A Tabela 33 mostra as representações que aparecem nos enunciados dos 

exercícios resolvidos nos Capítulos 10 e 11. 
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Tabela 33: Tipos de representações semióticas de grandezas elétricas presentes nos 
enunciados dos exercícios resolvidos dos capítulos analisados no Livro 3 

 

APRESENTAÇÃO INICIAL CAPÍTULO 10 CAPÍTULO 11 TOTAL 

RA 2 3 5 

RAC 0 0 0 

RAE 0 0 0 

RAP 0 0 0 

RAT 0 0 0 

RF 16 7 23 

RGC 3 2 5 

RGP 0 0 0 

RLN 0 0 0 
 

 

Percebe-se por essa tabela que os exercícios resolvidos no Capítulo 10 

são apresentados predominantemente por meio da RF, seguida em menor 

número daqueles apresentados por meio da RGC, enquanto a representação na 

língua natural não foi explorada; e as RA aparecem em menor quantidade nas 

apresentações iniciais dos exercícios do que a RGC. No Capítulo 11, a 

apresentação inicial se dá prioritariamente por meio da RF, e as RA e RGC 

aparecem em quantidades menores. 

Na sequência, foram contabilizados todos os tratamentos de 

representações semióticas de grandezas elétricas utilizados nos exercícios 

resolvidos. A Tabela 34 mostra a contabilização dessas transformações 

cognitivas.  

 

Tabela 34: Quantidade de tratamentos de representações semióticas de grandezas 
elétricas utilizados na parte de exercícios resolvidos dos capítulos analisados no Livro 3 

 

TRATAMENTO CAPÍTULO 10 CAPÍTULO 11 TOTAL 

RA 6 12 18 

RAC 11 6 17 

RAE 1 0 1 

RAP 7 3 10 

RAT 0 1 1 

RLN 0 0 0 
 

 

Os tratamentos utilizados nos exercícios resolvidos foram 

operacionalizados majoritariamente da RA, da RAC e da RAP, em ordem 
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decrescente. A RAE apareceu minimamente nos tratamentos para a resolução 

dos exercícios.  

Conclui-se que os exercícios resolvidos privilegiam os tratamentos da RA 

e da RAC, e em menor número são apresentados por meio da RAP, da RAE e 

da RAT. 

Em seguida, foram contabilizadas as conversões de representações 

semióticas das grandezas elétricas utilizadas nos exercícios resolvidos. A Tabela 

35 mostra a contabilização dessas transformações cognitivas. 

 

Tabela 35: Quantidade de conversões de representações semióticas de grandezas 
elétricas utilizadas na parte de exercícios resolvidos dos capítulos analisados no Livro 3 

 

CONVERSÃO CAPÍTULO 10 CAPÍTULO 11 TOTAL 

RA para a RAC 9 2 11 

RA para a RAE 2 0 2 

RA para a RAP 4 4 8 

RA para a RGC 0 0 0 

RAC para a RA 0 0 0 

RAC para a RAE 0 0 0 

RAC para a RAP 10 9 19 

RAC para a RAT 0 0 0 

RAC para a RGV 0 0 0 

RAE para a RA 1 0 1 

RAE para a RAC 1 0 1 

RAP para a RA 9 6 15 

RAP para a RAC 3 6 9 

RAP para a RGV 0 0 0 

RAT para a RAC 0 0 0 

RGC para a RA 1 2 3 

RGP para a RAP 0 0 0 

RLN para a RA 0 0 0 

RLN para a RGV 0 0 0 
 

 

As conversões da RAC para a RAP foram majoritárias e, em menor 

número, apareceram as conversões da RAE para a RA e da RAE para a RAC. 

Percebe-se que a RA, a RAC e a RAP são em muito utilizadas nas conversões 

necessária para as resoluções dos exercícios. As conversões relacionadas à 

RAT não foram exploradas. 

As análises das explanações teóricas sobre representações semióticas 

dos números complexos apontaram para uma presença majoritária das 
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representações semióticas do registro algébrico polar em relação às 

representações do registro algébrico cartesiano, enquanto as representações 

semióticas desses números na língua natural são utilizadas em quantidades 

menores. As representações semióticas dos números complexos vinculadas ao 

registro gráfico cartesiano são pouco utilizadas nas explanações teóricas, e 

somente por meio das RGC e das RGP.  

As análises das explanações teóricas sobre as grandezas elétricas 

evidenciaram uma predominância das RA das grandezas elétricas e das RLN 

das grandezas elétricas. As RAP, as RAE e as RAC das grandezas elétricas 

associadas aos números complexos aparecem em menor quantidade do que as 

RA das grandezas elétricas e as RLN das grandezas elétricas, em ordem 

decrescente. Ainda em menor quantidade, aparecem as RF dos circuitos 

elétricos.  

As RGC das grandezas elétricas e as RGP das grandezas elétricas 

associadas aos números complexos são pouco exploradas nas explanações 

teóricas sobre as grandezas elétricas. 

Os exercícios resolvidos sobre os números complexos foram inicialmente 

apresentados somente por meio da RAC e da RAP, e em quantidades iguais. As 

apresentações iniciais dos exercícios resolvidos sobre grandezas elétricas foram 

realizadas somente por meio das RF dos circuitos elétricos, das RGC e das RA 

das grandezas elétricas, com prevalência das RF dos circuitos elétricos, e com 

as RGC em menor quantidade. As RAC, as RAE, as RAP, as RAT, as RGP e as 

RLN não apareceram nas apresentações iniciais dos exercícios resolvidos. 

Os tratamentos das RAC e da RAP dos números complexos foram 

utilizados nas resoluções dos exercícios sobre números complexos, em 

quantidades iguais, e nas resoluções dos exercícios sobre grandezas elétricas 

prevaleceram os tratamentos da RA das grandezas elétricas, e os tratamentos 

da RAC e da RAP das grandezas elétricas associadas aos números complexos 

apareceram quantitativamente em ordem decrescente. Os tratamentos da RAE 

e da RAT das grandezas elétricas associadas aos números complexos foram 

utilizados minimamente. 
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As conversões das representações semióticas dos números complexos 

nos exercícios resolvidos foram operacionalizadas somente por meio da RAC 

para a RAP e da RAP para a RAC, em quantidades iguais.  

Nos exercícios resolvidos sobre as grandezas elétricas, o somatório das 

conversões da RAC para a RAP e da sua inversa foi superior àquele das 

conversões das RA para a RAP e da sua inversa, o que demonstra as 

importâncias das conversões da RAC para a RAP e da RAP para a RAC para as 

resoluções dos exercícios. As conversões da RA para a RAC, da RAE para a RA 

e da RAE para a RAC aparecem nas resoluções, em ordem decrescente, sendo 

que estas duas últimas aparecem minimamente.  

As conversões da RGP para a RA são as únicas relacionadas ao registro 

gráfico que aparecem nos exercícios resolvidos sobre as grandezas elétricas.  

O Método do fasor, operacionalizado por meio das conversões da RA para 

a RAP e a sua inversa, foi mais explorado quantitativamente nas resoluções dos 

exercícios que nos Livros 1 e 2. 

Os conteúdos apresentados na Seção B.3 do Apêndice B e nos Capítulos 

10 e 11 do Livro 3 relacionados às representações semióticas dos números 

complexos e às representações semióticas das grandezas elétricas nas 

explanações teóricas e nos exercícios resolvidos possuem uma abordagem 

extremamente algébrica no ensino e aprendizagem dos conteúdos relacionados 

aos circuitos elétricos em corrente alternada, na qual é evidente a exploração 

diminuta das representações gráficas cartesianas e das transformações 

cognitivas a elas relacionadas nas explanações teóricas e nos exercícios 

resolvidos sobre os números complexos e sobre as grandezas elétricas. 

 

5.3.2.3 Exercícios propostos 
 

No que se refere à parte dos exercícios propostos, foram analisados 124 

(cento e vinte e quatro) do Capítulo 10 e 76 (setenta e seis) do Capítulo 11.

 No Capítulo 10 foram analisados os Exercícios de 10.2.1 a 10.2-3 (p. 393), 

os Exercícios 10.3.1 e 10.3-2 (p. 395), os Exercícios 10.5.1 e 10.5-2 (p. 402-403), 

os Exercícios de 10.6.1 a 10.6-3 (p. 405-406), os Exercícios 10.7.1 e 10.7-2 (p. 
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409-410), os Exercícios 10.11.1 e 10.11-2 (p. 427), os Exercícios de 10.2-1 a 

10.5-2 (p. 445-446) e os Exercícios de 10.5-4 a 10.11-4 (p. 446-458). 

No Capítulo 11 foram analisados o Exercício 11.3-1 (p. 469), o Exercício 

11.4-1 (p. 471), os Exercícios 11.5-1 e 11.5-2 (p. 477), os Exercícios de 11.6-1 a 

11.6-4 (p. 484-485), o Exercício 11.7-1 (p. 487), os Exercícios 11.8-1 e 11.8-2 (p. 

489) e os Exercícios de 11.3-1 a 11.8-5 (p. 505-512). 

A Tabela 36 mostra as representações semióticas de grandezas elétricas 

que aparecem nos enunciados dos exercícios propostos. 

 

Tabela 36: Quantidade de representações semióticas de grandezas elétricas presentes 
nos enunciados dos exercícios propostos dos capítulos analisados no Livro 3 

 

APRESENTAÇÃO INICIAL CAPÍTULO 10 CAPÍTULO 11 TOTAL 

RA 19 6 25 

RAC 2 0 2 

RAE 1 0 1 

RAP 3 0 3 

RAT 0 0 0 

RF 96 52 148 

RGC 3 10 13 

RGP 0 0 0 

RLN 0 8 8 
 

 

Percebe-se pela Tabela 30 que os exercícios propostos no Capítulo 10 

são apresentados predominantemente por meio da RF, enquanto as RLN, as RA 

e as RGC foram pouco exploradas, em ordem decrescente. A RAE, a RAC e a 

RAP aparecem minimamente nas apresentações iniciais dos exercícios.  

No Capítulo 11, a apresentação inicial se dá majoritariamente por meio da 

RF, e as RGC, as RLN e as RA aparecem consideravelmente na apresentação 

inicial dos exercícios propostos.  

No Livro 3, as apresentações iniciais dos exercícios propostos 

evidenciaram uma predominância na utilização das RF dos circuitos elétricos e 

das RA das grandezas elétricas, em ordem decrescente, o que permite 

conjecturar que neste livro tais representações são tomadas como essenciais 

para o ensino e aprendizagem dos conteúdos relacionados aos circuitos elétricos 

em corrente alternada. As RLN das grandezas elétricas são menos utilizadas 

que as RA das grandezas elétricas. As RAP, as RAC e as RAE das grandezas 
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elétricas associadas aos números complexos são pouco utilizadas e somente 

um exercício é apresentado inicialmente na RAE das grandezas elétricas.  

Este tipo de abordagem em relação às representações dos números  

complexos e às representações das grandezas elétricas pode trazer deficiências 

no processo de ensino e aprendizagem desses conteúdos, por não priorizar as 

conversões entre as representações semióticas das grandezas elétricas 

vinculadas aos registros do tipo algébrico e às representações semióticas 

dessas grandezas vinculadas aos registros do tipo gráfico, principalmente as 

conversões das representações gráficas vetoriais das grandezas elétricas 

associadas aos números complexos, as quais não foram exploradas neste livro. 

 

5.4 ANÁLISE DO LIVRO DIDÁTICO 4 
 

Livro 4 - BOYLESTAD, Robert L. Introdução à análise de circuitos. 10. 

ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2004. 828 p. 

 

Figura 5: Capa do Livro 4 
 

 

 
 

 

O Livro 4 possui 828 páginas distribuídas em vinte e seis capítulos. A 

análise se ateve apenas aos Capítulos 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, pois são os 
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únicos que tratam de números complexos, de grandezas relacionadas a esses 

números e de suas representações semióticas. 

O Capítulo 13 (p. 370-405), Corrente e Tensões Alternadas Senoidais, 

apresenta os conceitos sobre as formas de ondas de tensões senoidais, as 

definições sobre valor médio e eficaz de sinais periódicos e não-periódicos, e 

explanações teóricas sobre medidores e instrumentos de corrente alternada. A 

Seção 13.9 (p. 393-397), Aplicações, que apresenta as aplicações práticas de 

sinais senoidais e a Seção 13.10 (p. 397-401), Análise Computacional, aborda 

os assuntos referentes a softwares de aplicação para circuitos elétricos, com 

destaque para o PSpice e as ferramentas Sources e Function Generator do 

software Electronics Workbench. Estas duas últimas seções não foram objeto de 

estudo desta pesquisa. 

O Capítulo 14 (p. 406-442), Os Dispositivos Básicos e os Fasores, aborda 

os tópicos pertinentes às grandezas elétricas dos componentes elétricos 

passivos e fontes de tensão e correntes senoidais e suas relações com as 

representações algébricas, representações algébricas cartesianas e 

representações algébricas exponenciais, nas Seções 14.1, 14.2, 14.3, 14.5 e 

14.12. As Seções 14.6, 14.7, 14.8, 14.9 e 14.10 tratam das representações 

algébricas cartesianas, representações algébricas polares e representações 

gráficas vetoriais e suas transformações cognitivas. A Seção 14.4 (p. 414-4160, 

Resposta em Frequência dos Dispositivos Básicos, a Seção 14.11 (p. 427-430) 

e a Seção 14.13 (p. 433-438) não foram objeto de estudo desta pesquisa. 

O Capítulo 15 (p. 443-490), Circuitos de Correntes Alternadas em Série e 

em Paralelo, apresenta os circuitos em série puramente resistivos, puramente 

capacitivo e puramente indutivos, e os circuitos RL, RC e RLC em série, com a 

aplicação das RAC, das RAP, das RGC, das RGV e das RLN nestes circuitos. A 

Seção 15.5 (p. 455-458), Resposta em Frequência de um Circuito R-C, a Seção 

15.10 (p. 467-470), Resposta em Frequência de um Circuito R-L em Paralelo, a 

Seção 15.13 (p. 474-475), Medidas de Fase (Osciloscópio de Duplo Traço), a 

Seção 15.14 (p. 475-480), Aplicações, e a Seção 15.15 (p. 480-483), Análise 

Computacional, não foram objeto de estudo desta pesquisa.    

O Capítulo 16 (p. 491-512), Circuitos de Corrente Alternada em Série-

Paralelo, apresenta os circuitos mistos e suas resoluções com a com a aplicação 
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das RAC, das RAP, das RGC, das RGV e das RLN nesses circuitos. A Seção 

16.4 (p. 499-504), Aplicações e a Seção 16.5 (p. 504-510), Análise 

Computacional, não foram objeto de estudo desta pesquisa. 

O Capítulo 17 (p. 513-542), Métodos de Análise e Tópicos Selecionados 

(Corrente Alternada), apresenta os conceitos sobre fontes independentes e 

dependentes ou controladas, as conversões de fontes (de tensão para corrente 

e vice-versa), as análises de malhas, as análises nodais, os circuitos em ponte 

(CA) e as conversões das configurações de circuitos trifásicos de estrela para 

triângulo e vice-versa. A Seção 17.8 (p. 534-537), Análise Computacional, não 

foi objeto de estudo desta pesquisa. 

O Capítulo 18 (p. 543-580), Teoremas sobre Circuitos (Corrente 

Alternada), apresenta os teoremas da superposição, teorema de Thevenin, 

teorema de Norton e o teorema de Máxima Transferência de Potência, todos 

aplicáveis à corrente alternada.  A Seção 18.6 (p. 564), Teoremas da 

substituição, da reciprocidade e de Millman, a Seção 18.7 (p. 564-568), 

Aplicações, e a Seção 18.8 (p. 568-574), Análise Computacional, não foram 

objeto de estudo desta pesquisa. 

O Capítulo 19 (p. 581-604), Potência (CA), apresenta os conceitos sobre 

a grandeza potência elétrica e seus tipos (ativa, reativa e aparente), e suas 

relações com circuitos puramente resistivos, capacitivos e indutivos e, ainda, 

com os circuitos mistos, por meio das RA, das RAC, das RAP, das RGC, das 

RGV e das RLN das grandezas elétricas. A Seção 19.9 (p. 593-594), Wattímetros 

e Medidores de Fator de Potência, a Seção 19.10 (p. 594-596), Resistência 

Efetiva, a Seção 19.11 (p. 596-598), Aplicações, e a Seção 19.12 (p. 598-600), 

Análise Computacional, não foram objeto de estudo desta pesquisa. 

 

5.4.1 Análise das Representações Semióticas de Números Complexos 
 

As representações semióticas de números complexos aparecem somente 

no Capítulo 14.  
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5.4.1.1 Explanação teórica 
 

As Seções 14.6 a 14.10 (p. 419-427) apresentam as definições e 

propriedades operativas dos números complexos. O número complexo é citado 

em suas formas geométricas de ponto e vetor desta forma:  

Um número complexo pode ser representado por um ponto no plano, 

referido a um sistema de eixos cartesianos. [...]. O eixo horizontal é 

chamado eixo real, enquanto o vertical é denominado eixo vertical é 

denominado eixo imaginário. (BOYLESTAD, R. L., 2004, p. 419). 

 

O autor afirma que: “há somente duas formas disponíveis para se 

representar um número complexo: a forma retangular e a forma polar” 

(BOYLESTAD, R. L., 2004, p. 420). Há um erro conceitual em tal afirmação, visto 

que são possíveis outras representações semióticas desses números.  

A RAC do número complexo é citada nesse livro por representação na 

forma retangular, sob a forma 𝐶 = 𝑋 + 𝑗𝑌, na qual X é o afixo da parte real e Y 

é o afixo da parte imaginária do número complexo. No Gráfico 18, um número 

complexo é apresentado por meio da RGC.  

 

Gráfico 18: Representação gráfica cartesiana de um número complexo no Livro 4 
 

 

 

 

Fonte: BOYLESTAD, R. L., 2004, p. 420.  

 

A representação algébrica polar é denominada por forma polar nesse 

livro. Tal notação leva em conta somente o módulo e a fase do número complexo, 

a qual é medida a partir do eixo real positivo. O Quadro 52 mostra a 
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representação algébrica polar e a representação gráfica polar para o número 

complexo C.  

Quadro 52: Representação algébrica polar e representação gráfica polar de um número 
complexo no Livro 4. 

 
 

 

 

Fonte: BOYLESTAD, R. L., 2004, p. 420.  

 

Uma RAC, uma RAP, uma RGV e uma RGP de um número complexo são 

mostradas no Quadro 53.  

    

Quadro 53: Representação algébrica cartesiana, representação algébrica polar e 
representação gráfica polar de um número complexo no Livro 4 
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Fonte: BOYLESTAD, R. L., 2004, p. 421.  

 

A operação da multiplicação foi apresentada inicialmente por meio da 

RAC do número complexo, para a qual foi aplicada a propriedade distributiva da 

multiplicação. O Quadro 54 ilustra tal operação e seus tratamentos. 

 

Quadro 54: Multiplicação de números complexos utilizando a representação algébrica 
cartesiana no Livro 4 

 
 

 

 

Fonte: BOYLESTAD, R. L., 2004, p. 425.  
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A multiplicação de dois números complexos apresentados por meio de 

uma RAP é operacionalizada com a multiplicação dos módulos e a soma dos 

argumentos. O Quadro 55 ilustra a operação de multiplicação por meio desta 

representação. 

 

Quadro 55: Multiplicação de números complexos utilizando a representação algébrica 
polar no Livro 4 

 
 

 

 

Fonte: BOYLESTAD, R. L., 2004, p. 425.  

 

A Tabela 37 mostra a análise do Livro 4 quanto à presença de 

representações semióticas de números complexos no capítulo analisado. 

 

Tabela 37: Presença de representações semióticas de números complexos na explanação 
teórica do capítulo e apêndices analisados no Livro 4 

 

REPRESENTAÇÃO 
CAPÍTULO 14 

SIM NÃO 

RAC 14.6, 14.7, 14.8, 14.9, 14.10   

RAE   x 

RAP 14.6, 14.7, 14.8, 14.9, 14.10   

RAT   x 

RGC   x 

RGP   x 

RGV 14.6, 14.7, 14.8, 14.9, 14.10   

RLN 14.6, 14.7, 14.8, 14.9, 14.10  

 

 

A Tabela 38 apresenta a quantidade de representações semióticas dos 

números complexos constantes das explanações teóricas no Livro 4. 
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Tabela 38: Quantidade de representações semióticas de números complexos constantes 
das explanações teóricas no Livro 4 

  

REPRESENTAÇÃO CAPÍTULO 14 TOTAL 

RAC 7 7 

RAE 0 0 

RAP 3 3 

RAT 0 0 

RGC 0 0 

RGP 1 1 

RGV 5 5 

RLN 6 6 
 

 

As Tabelas 37 e 38 indicam que no Livro 4 as representações semióticas 

de números complexos estão vinculadas ao registro algébrico cartesiano, ao 

registro algébrico polar, ao registro gráfico cartesiano e ao registro na língua 

natural.  

Essencialmente, essas representações semióticas foram exploradas nas 

Seções 14.6, 14.7, 14.8, 14.9, 14.10 do Capítulo 14.  

As RAC, as RLN e as RGV dos números complexos prevaleceram, em 

ordem decrescente, enquanto a RAP foi menos explorada que as três 

representações semióticas anteriores. As RAE, as RAT e as RGC não foram 

exploradas, e a RGP apareceu minimamente. 

 

5.4.1.2 Exercícios resolvidos 
 

Na parte dos exercícios resolvidos, as representações semióticas de 

números complexos também aparecem apenas no Capítulo 14.  

O Exemplo 14.16 apresenta a resolução um problema, apresentado 

inicialmente por meio da RAP, a fim de que se represente o número complexo 

por meio da RAC. A conversão utilizada para a resolução é da RAP para a RAC. 

O Quadro 56 ilustra a resolução. 
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Quadro 56: Problema resolvido utilizando uma conversão de uma representação algébrica 
polar para uma representação algébrica cartesiana de um número complexo no Livro 4 
 

 

 

 
 

Fonte: BOYLESTAD, R. L., 2004, p. 422.  

 

Foram analisados os 28 (vinte e oito) exercícios resolvidos do Capítulo 14, 

relacionados aos números complexos, o Exemplo 14.13 (p. 420), o Exemplo 

14.14 (p. 421), os Exemplos de 14.15 a 14.18 (p. 421-422) e os Exemplos de 

14.19 a 14.26 (p. 423-427).  

A Tabela 39 mostra a quantidade dessas representações semióticas. 

 

Tabela 39: Quantidade de representações semióticas de números complexos presentes 
nos enunciados dos exercícios resolvidos no Livro 4 

 

APRESENTAÇÃO INICIAL CAPÍTULO 14 TOTAL 

RAC 15 15 

RAE 0 0 

RAP 13 13 

RAT 0 0 

RGC 0 0 
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Os exercícios resolvidos são apresentados essencialmente por meio da 

RAC e da RAP. Não há problema resolvido apresentado inicialmente por meio 

da RAT, da RAP e da RAE.  

A Tabela 40 mostra a contabilização dos tratamentos das representações 

semióticas de números complexos na parte dos exercícios resolvidos. 

Tabela 40: Quantidade de tratamentos de representações semióticas de números 
complexos utilizados na parte de exercícios resolvidos no Livro 4 

 

TRATAMENTO CAPÍTULO 14 TOTAL 

RAC 10 10 

RAE 0 0 

RAP 8 8 

RAT 0 0 

RLN 0 0 

 

A Tabela 41 mostra a contabilização das conversões das representações 

semióticas de números complexos na parte dos exercícios resolvidos. 

 

Tabela 41: Quantidade de conversões de representações semióticas de números 
complexos utilizadas na parte de exercícios resolvidos no Livro 4 

 

CONVERSÃO CAPÍTULO 14 TOTAL 

RAC para a RAE 0 0 

RAC para a RAP 4 4 

RAC para a RAT 0 0 

RAC para a RGV 3 3 

RAE para a RAC 0 0 

RAP para a RAC 3 3 

RAP para a RGV 3 3 

RAT para a RAC 0 0 

RGC para a RAC 0 0 

RGP para a RAP 0 0 

RLN para a RAC 0 0 

RLN para a RGC 0 0 
 

 

Conclui-se, com base nos dados analisados que, em relação às 

representações semióticas de números complexos, os exercícios resolvidos 

privilegiam as apresentações iniciais por meio da RAC e da RAP, as conversões 

operacionalizadas da RAC para a RAP, da RAC para a RGV, da RAP para a 

RAC e da RAP para a RGV; e os tratamentos operacionalizados exclusivamente 

na RAP e na RAC. 

 



175 

 

 

5.4.1.3 Exercícios propostos 
 

Foram analisados o Problema 39 (p. 440) com 12 (doze) quesitos, o 

Problema 40 (p. 440) com 12 (doze) quesitos, o Problema 41 (p. 440) com 6 

(seis) quesitos, o Problema 42 (p. 440) com 6 (seis) quesitos, o Problema 43 (p. 

440) com 8 (oito) quesitos, o Problema 44 (p. 440-441) com 8 (oito) quesitos, o 

Problema 45 (p. 441) com 8 (oito) quesitos, o Problema 46 (p. 441) com 5 (cinco) 

quesitos e o Problema 47 (p. 441) com 4 (três) quesitos, e a Tabela 42 mostra a 

quantidade de representações semióticas de números complexos encontrada.   

 

Tabela 42: Quantidade de representações semióticas de números complexos presentes 
nos enunciados dos exercícios propostos no Livro 4 
 

APRESENTAÇÃO INICIAL CAPÍTULO 14 TOTAL 

RAC 35 35 

RAE 0 0 

RAP 34 34 

RAT 0 0 

RGC 0 0 

RGP 0 0 

RLN 0 0 
 

 

Percebe-se pela Tabela 42 que os exercícios propostos no Capítulo 14 

são apresentados exclusivamente por meio da RAC e da RAP, enquanto as RAE 

e as RAT não foram exploradas nas apresentações iniciais dos exercícios. Não 

houve também apresentação inicial de exercício proposto por meio de 

representações semióticas dos números complexos vinculadas ao registro 

gráfico. 

 

5.4.2 Análise das Representações Semióticas de Grandezas Elétricas 
 

As análises referentes às representações semióticas das grandezas 

elétricas associadas a números complexos são apresentadas na sequência. 

Foram analisados os Capítulos 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. 
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5.4.2.1 Explanação teórica 
 

No Capítulo 13, a Seção 13.3 (p. 375-377) aborda a RGC de funções 

senoidais. O Gráfico 19 ilustra duas dessas funções apresentadas por meio de 

uma RGC. 

 

Gráfico 19: Representação gráfica cartesiana de funções periódicas no Livro 4 
 

 

 

 

Fonte: BOYLESTAD, R. L., 2004, p. 375. 

 

A Seção 13.4 (p. 377-379) apresenta uma RA da função seno. O Quadro 

57 ilustra tal função. 

 

Quadro 57: Representação algébrica da função seno no Livro 4 
 

 

 

 

Fonte: BOYLESTAD, R. L., 2004, p. 377. 
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No Capítulo 14 (p. 406-442) são apresentados os componentes elétricos 

passivos e seu relacionamento com os números complexos por meio dos 

fasores.  

A tensão elétrica aplicada a um resistor R está relacionada à corrente 

elétrica i que o circula e a resistência R. O Quadro 58 apresenta representações 

algébricas dessas grandezas elétricas. 

 

Quadro 58: Representações algébricas da Lei de Ohm no Livro 4 
 

 

 

 

 

Fonte: BOYLESTAD, R. L., 2004, p. 407. 

 

A representação figural de um indutor elétrico é mostrada na Figura 6. 
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Figura 6: Representação figural de um circuito puramente indutivo no Livro 4 
 

 

 

 

Fonte: BOYLESTAD, R. L., 2004, p. 407. 
 

A representação figural de um capacitor elétrico C submetido a uma 

tensão senoidal é mostrada na Figura 7. 

 

Figura 7: Representação figural de um capacitor elétrico no Livro 4 
 

 

 

 

Fonte: BOYLESTAD, R. L., 2004, p. 409. 

 

 

As representações gráficas cartesianas da tensão e da corrente elétrica 

do capacitor elétrico podem ser visualizadas no Gráfico 20. 
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Gráfico 20: Representação gráfica cartesiana da tensão e corrente elétrica no Livro 4 
 

 

 

 

Fonte: BOYLESTAD, R. L., 2004, p. 410. 

 

A Seção 14.5 (p. 417-419) apresenta representações algébricas e gráficas 

da potência média. O Gráfico 21 mostra a RGC dessa grandeza elétrica.  

 

Gráfico 21: Representação gráfica cartesiana da potência média no Livro 4 
 

 

 

 

 

Fonte: BOYLESTAD, R. L., 2004, p. 417. 
 

A representação figural das grandezas elétricas envolvidas em relação a 

um resistor R, submetido a uma tensão senoidal, é mostrada na Figura 8. 
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Figura 8: Representação figural de um circuito puramente resistivo no Livro 4 
 

 

 

 

Fonte: BOYLESTAD, R. L., 2004, p. 407. 

 

Na Seção 14.12 (p. 430-433) são introduzidos os fasores. O Quadro 59 

apresenta os fasores da tensão e corrente elétrica.  

 

Quadro 59: Representação algébrica polar para fasores de tensão e corrente elétricas no 
Livro 4 

 
 

 

 

Fonte: BOYLESTAD, R. L., 2004, p. 432.  

  

O Capítulo 15 (p. 443-490) apresenta as relações entre os fasores e os 

elementos elétricos passivos na análise de circuitos em associações em série e 

em paralela. A RGV é utilizada para as representações das grandezas elétricas 

dos circuitos elétricos. O Gráfico 22 mostra uma RGV da impedância elétrica. 
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Gráfico 22: Representação gráfica vetorial da impedância elétrica no Livro 4 
 

 

 

 

 

Fonte: BOYLESTAD, R. L., 2004, p. 447. 

 

Na Seção 15.3 (p. 447-452) são apresentados os circuitos em série, 

obtidos por meio da associação de resistores, capacitores e indutores elétricos 

conectados entre si, pelos quais circula a mesma corrente i de uma fonte de 

tensão ou corrente senoidal.  

A Figura 9 mostra uma representação figural de um circuito elétrico em 

série. 

 

Figura 9: Representação figural de um circuito elétrico em série no Livro 4 
 

 

 

 

Fonte: BOYLESTAD, R. L., 2004, p. 447. 

 

O Capítulo 16 (p. 491-512) apresenta os assuntos referentes aos circuitos 

elétricos mistos, tomando por base os circuitos RL, RC e RLC em série e em 

paralelo.  

O Capítulo 17 (p. 513-542) apresenta os assuntos referentes a fontes 

dependentes e independentes de tensão e corrente elétricas, o Capítulo 18 (p. 
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543-580) apresenta os teoremas relacionados a corrente alternada e o Capítulo 

19 (p. 581-604) aborda os conteúdos relativos a potência elétrica em corrente 

alternada.  

A RGV do diagrama de impedâncias de um circuito RLC é mostrado no 

Gráfico 23. 

 

Gráfico 23: Representação gráfica vetorial do diagrama de impedância de um circuito 

elétrico RLC em série no Livro 4 

 
 

 

 

Fonte: BOYLESTAD, R. L., 2004, p. 587.  

 

Analisando a explanação teórica dos Capítulos 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 

do Livro 4, verificou-se que as representações semióticas das grandezas 

elétricas associadas a números complexos estão vinculadas ao registro 

algébrico cartesiano, ao registro algébrico polar, ao registro gráfico cartesiano e 

ao registro na língua natural.  

A Tabela 43 mostra a análise dos Capítulos 13, 14, 15,16, 17 e 18 do Livro 

4 quanto à presença de representações semióticas de grandezas elétricas 

associadas a números complexos na explanação teórica desses capítulos.
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Tabela 43: Presença de representações semióticas de grandezas elétricas na explanação teórica dos capítulos analisados no Livro 4 
 

REPRESENTAÇÃO 
CAPÍTULO 13 CAPÍTULO 14 CAPÍTULO 15 CAPÍTULO 16 CAPÍTULO 17 CAPÍTULO 18 CAPÍTULO 19 

SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO 

RA 

13.3 
13.4 
13.5 
13.6 
13.7 
13.8 

 

14.2 
14.3 
14.5 

14.12 

 15.2   x 
17.6 
17.7 

 18.5  

19.1 
19.2 
19.3 
19.4 
19.5 
19.6 

 

RAC  x  x 15.12   x 17.6  18.5  19.6 
19.8 

 

RAE  x  x  x  x  x  x  x 

RAP  x 14.12  

15.2 
15.3 
15.4 
15.7 
15.8 
15.9 

15.12 

 16.3  17.6 
17.7 

  x 
19.6 
19.8 

 

RAT  x  x  x  x  x  x  x 

RF  x 
14.3 
14.5 

 

15.2 
15.3 
15.7 
15.8 
15.9 

15.12 

 16.3  

17.2 
17.3 
17.6 
17.7 

 
18.3 
18.4 
18.5 

 

19.1 
19.2 
19.3 
19.4 
19.5 
19.6 
19.8 

 
 

 

RGC 

13.1 
13.2 
13.3 
13.4 
13.5 
13.6 
13.8 

 
14.2 
14.3 
14.5 

 15.3   x  x  x 

19.2 
19.4 
19.5 
19.6 
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REPRESENTAÇÃO 
CAPÍTULO 13 CAPÍTULO 14 CAPÍTULO 15 CAPÍTULO 16 CAPÍTULO 17 CAPÍTULO 18 CAPÍTULO 19 

SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO 

RGP  x  x 
15.2 
15.3 
15.8 

  x  x  x 
19.6 
19.8 

 

RGV  x 14.12   x  x 
 
 

x  x 19.6  

RLN 

13.1 
13.2 
13.3 
13.4 
13.5 
13.6 
13.7 
13.8 

 

14.2 
14.3 
14.5 

14.12 

 

15.2 
15.3 
15.4 
15.6 
15.7 
15.8 
15.9 

15.11 
15.12 

 16.3  

17.2 
17.3 
17.4 
17.5 
17.6 
17.7 

 

18.2 
18.3 
18.4 
18.5 

 

 

19.1 
19.2 
19.3 
19.4 
19.5 
19.6 
19.7 
19.8 

 

 

  



185 

 

 

A Tabela 44 apresenta a quantidade de representações semióticas das grandezas elétricas constantes das explanações 

teóricas do Livro 4.  

 

Tabela 44: Quantidade de representações semióticas de grandezas elétricas na explanação teórica dos capítulos analisados no Livro 4 
 

REPRESENTAÇÃO CAPÍTULO 13 CAPÍTULO 14 CAPÍTULO 15 CAPÍTULO 16 CAPÍTULO 17 CAPÍTULO 18 CAPÍTULO 19 TOTAL 

RA 22 31 54 0 12 7 44 170 

RAC 0 0 16 0 13 2 6 37 

RAE 0 0 0 0 0 0 0 0 

RAP 0 3 65 1 11 0 6 86 

RAT 0 0 0 0 0 0 0 0 

RF 0 7 22 2 16 6 8 61 

RGC 13 13 4 0 0 0 4 34 

RGP 0 0 19 0 0 0 4 23 

RGV 0 3 0 0 0 0 2 5 

RLN 14 28 46 1 12 7 26 134 
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As Tabelas 43 e 44 indicam que, no Livro 4, as RA aparecem nos 

Capítulos 13, 14, 15, 17, 18 e 19, enquanto as RAC aparecem nos Capítulos 15, 

17, 18 e 19, e as RAP aparecem nos Capítulos 14, 15, 16, 17, 18 e 19.  

As RGC aparecem nos Capítulos 13, 14, 15 e 19, enquanto as RGP 

aparecem nos Capítulos 15 e 19, enquanto as RGV aparecem nos Capítulos 14 

e 19.  

As RLN das grandezas elétricas associadas aos números complexos 

aparecem nos Capítulos 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, e as RF dos circuitos 

elétricos aparecem nos Capítulos 14, 15, 16, 17, 18 e 19. As RAE e as RAT não 

são exploradas nesse livro. 

No Capítulo 13, prevalecem as RA e as RLN das grandezas elétricas, em 

ordem decrescente. As RGC das grandezas elétricas aparecem em quantidade 

pouco inferior às RLN das grandezas elétricas. 

No Capítulo 14, prevalecem as RA e as RLN das grandezas elétricas, em 

ordem decrescente. As RGC e as RGV das grandezas elétricas aparecem em 

quantidades menores que as RLN, em ordem decrescente. As RF dos circuitos 

elétricos são menos exploradas que as RGC e as RAP são exploradas em 

quantidade idêntica à RGV.  

No Capítulo 15, prevalecem as RAP das grandezas elétricas, as RA e as 

RLN das grandezas elétricas, em ordem decrescente. As RF dos circuitos 

elétricos aparecem em menor quantidade que as RLN, as quais aparecem em 

maior quantidade que as RGP, as RAC e as RGC, em ordem decrescente. Não 

são exploradas as RGV neste capítulo. 

No Capítulo 16, há uma pequena quantidade de representações 

semióticas utilizadas nas explanações teóricas das grandezas elétricas. As RF 

dos circuitos elétricos prevalecem, e as RAP e as RLN são utilizadas 

minimamente.  

No Capítulo 17, as RF dos circuitos elétricos prevalecem, e aparecem nas 

Seções 17.2, 17.3, 17.6 e 17.7. As RAC, as RA e as RAP aparecem nas 

explanações teóricas das grandezas elétricas, em ordem decrescente, e as RLN 

aparecem em quantidade igual às RA das grandezas elétricas. 

No Capítulo 18, prevalecem as RA e as RLN dessas grandezas, em 

quantidades iguais, enquanto as RF dos circuitos elétricos e as RAC das 
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grandezas elétricas associadas aos números complexos são menos exploradas 

que as RA e as RLN. 

No Capítulo 19, houve prevalência das RA e das RLN das grandezas 

elétricas, em ordem decrescente. As RF dos circuitos elétricos aparecem menos 

que as RLN, e em quantidades maiores que as RAC e as RAP, as quais 

aparecem em quantidades iguais nas explanações teóricas. As RGC e as RGP 

aparecem em quantidades iguais e menos que as RAC e as RAP. As RGV 

aparecem pouco nas explanações teóricas.   

As análises qualitativas do Livro 4 apontaram para uma predominância da 

representação algébrica (RA) das grandezas elétricas, além da representação 

na língua natural (RLN).  

 
5.4.2.2 Exercícios resolvidos 

 

Quanto à parte dos exercícios resolvidos dos Capítulos 13, 14, 15, 16, 17, 

18 e 19 do Livro 4, verificou-se que as representações semióticas das grandezas 

elétricas associadas a números complexos estão vinculadas ao registro 

algébrico, ao registro figural, ao registro gráfico e ao registro na língua natural.  

No Capítulo 13, foram analisados 27 (vinte e sete) exercícios resolvidos, 

os Exemplos de 13.1 a 13.3 (p. 374), os Exemplos de 13.4 a 13.7 (p. 377), os 

Exemplos de 13.9 a 13.11 (p. 378-379), o Exemplo 13.12 (p. 381-382), os 

Exemplos de 13.13 a 13.18 (p. 383-386) e os Exemplos de 13.19 a 13.23 (p. 

388-390);  

No Capítulo 14, foram analisados 13 (treze) exercícios resolvidos, os 

Exemplos de 14.1 a 14.7 (p. 410-412), os Exemplos de 14.10 a 14.11 (p. 418) e 

os Exemplos de 14.29 a 14.32 (p. 432-433);  

No Capítulo 15, foram analisados 18 (dezoito) exercícios resolvidos, os 

Exemplos de 15.1 a 15.6 (p. 444-447), os Exemplos de 15.7 e 15.8 (p. 447-448), 

os Exemplos de 15.9 a 15.11 (p. 453-455), os Exemplos de 15.12 a 15.14 (p. 

460-462), os Exemplos de 15.15 e 15.16 (p. 466-467) e os Exemplos de 15.17 e 

15.18 (p. 472-473);  

No Capítulo 16, foram analisados 8 (oito) exercícios resolvidos, os 

Exemplos de 16.1 a 16.8 (p. 491-497); 



188 

 

 

No Capítulo 17, foram analisados 21 (vinte e um) exercícios resolvidos, 

os Exemplos de 17.1 a 17.4 (p. 514-515), os Exemplos de 17.1 a 17.4 (p. 514-

515), os Exemplos de 17.5 a 17.11 (p. 516-520), os Exemplos de 17.12 a 17.19 

(p. 521-528) e os Exemplos 17.20 e 17.21 (p. 532-533);  

No Capítulo 18, foram analisados 21 (vinte e um) exercícios resolvidos, 

os Exemplos de 18.1 a 18.6 (p. 543-548), os Exemplos de 18.7 a 18.9 (p. 549-

552), os Exemplos de 18.10 a 18.13 (p. 553-556), os Exemplos de 18.14 a 18.18 

(p. 557-561) e os Exemplos de 18.19 a 18.21 (p. 562-564); e  

No Capítulo 19, foram analisados 6 (seis) exercícios resolvidos, os 

Exemplos de 19.1 a 19.6 (p. 588-593). 

Um exercício resolvido de um circuito RC em série CA, inicialmente 

apresentado na RF, é mostrado no Quadro 60. Pode-se observar que para tal 

resolução, os valores das grandezas elétricas resistência e reatância capacitiva 

do resistor e capacitor elétricos são tratadas na RAC e na RAP para que se 

possam determinar os valores numéricos da tensão do resistor (VR) e da tensão 

do capacitor (VC) na RAP.  

 
Quadro 60: Exercício resolvido de circuito elétrico RC em série CA apresentado 
inicialmente por meio da representação figural no Livro 4 

 
 

 

 

Fonte: BOYLESTAD, R. L., 2004, p. 453.  
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Não houve conversões das RF dos circuitos elétricos, mas os valores das 

grandezas elétricas dos componentes de tais circuitos sofreram as 

transformações cognitivas do tratamento e da conversão.  

A Tabela 45 mostra as representações que aparecem nos enunciados dos 

exercícios resolvidos nos Capítulos 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. 

 

Tabela 45: Tipos de representações semióticas de grandezas elétricas presentes nos 
enunciados dos exercícios resolvidos dos capítulos analisados no Livro 4 

 

APRESENTAÇÃO 
INICIAL 

CAP. 
13 

CAP. 
14 

CAP. 
15 

CAP. 
16 

CAP. 
17 

CAP. 
18 

CAP. 
19 

TOTAL 

RA 13 13 0 0 0 0 0 26 

RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 

RAE 0 0 0 0 0 0 0 0 

RAP 0 0 0 0 0 0 0 0 

RAT 0 0 0 0 0 0 0 0 

RF 1 0 18 8 21 21 4 73 

RGC 13 0 0 0 0 0 0 13 

RGP 0 0 0 0 0 0 0 0 

RLN 0 0 0 0 0 0 2 2 
 

 

De acordo com a Tabela 45, os exercícios resolvidos foram apresentados 

predominantemente por meio da RF dos circuitos elétricos e da RA das 

grandezas elétricas, seguidos quantitativamente em menor número pelos 

exercícios apresentados inicialmente por meio da RGC e da RLN. Não houve 

apresentação de exercícios resolvidos por meio da RAC, da RAE, da RAP e da 

RAT. 

Constata-se por meio da análise quantitativa da Tabela 45 que os 

exercícios resolvidos no Capítulo 13 são apresentados majoritariamente por 

meio da RA e da RGC, enquanto no Capítulo 14, as apresentações iniciais são 

apresentadas exclusivamente por meio da RA. Nos Capítulos 15, 16, 17 e 18 os 

exercícios são apresentados exclusivamente por meio da RF, e no Capítulo 19 

majoritariamente por meio da RF e, em menor quantidade, por meio da RLN. A 

RGC e a RLN aparecem em menor quantidade na apresentação dos exercícios 

resolvidos. 

Na sequência, foram contabilizados todos os tratamentos de 

representações semióticas de grandezas elétricas utilizados nos exercícios 
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resolvidos. A Tabela 46 mostra a contabilização dessas transformações 

cognitivas.  

 

Tabela 46: Quantidade de tratamentos de representações semióticas de grandezas 
elétricas utilizados na parte de exercícios resolvidos dos capítulos analisados no Livro 4 
 

TRATAMENTO 
CAP. 

13 
CAP. 

14 
CAP. 

15 
CAP. 

16 
CAP. 

17 
CAP. 

18 
CAP. 

19 
TOTAL 

RA 20 13 2 3 14 10 6 68 

RAC 0 0 8 8 10 12 2 40 

RAE 0 0 0 0 0 0 0 0 

RAP 0 0 18 8 5 8 3 42 

RAT 0 0 0 0 0 0 0 0 

RLN 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

 

Os tratamentos utilizados nos exercícios resolvidos foram 

operacionalizados exclusivamente da RA, da RAC e da RAP, com a RA 

majoritária quantitativamente para as resoluções.   

Em seguida, foram contabilizadas as conversões de representações 

semióticas das grandezas elétricas utilizadas nos exercícios resolvidos. A Tabela 

47 mostra a contabilização dessas transformações cognitivas. 

 

Tabela 47: Quantidade de conversões de representações semióticas de grandezas 
elétricas utilizadas na parte de exercícios resolvidos dos capítulos analisados no Livro 4 

 

CONVERSÃO 
CAP. 

13 
CAP. 

14 
CAP. 

15 
CAP. 

16 
CAP. 

17 
CAP. 

18 
CAP. 

19 
TOTAL 

RA para a RAC 0 0 2 0 3 2 2 9 

RA para a RAE 0 0 0 0 0 0 0 0 

RA para a RAP 0 0 0 1 0 0 2 3 

RA para a RGC 7 4 6 0 0 0 0 17 

RAC para a RA 0 0 0 0 0 0 0 0 

RAC para a RAE 0 0 0 0 0 0 0 0 

RAC para a RAP 0 0 8 6 7 10 2 33 

RAC para a RAT 0 0 0 0 0 0 0 0 

RAC para a RGV 0 0 6 0 0 0 5 11 

RAE para a RA 0 0 0 0 0 0 0 0 

RAE para a RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 

RAP para a RA 0 0 6 2 0 0 0 8 

RAP para a RAC 0 0 9 5 2 8 3 27 

RAP para a RGV 0 0 3 0 0 0 0 3 

RAT para a RAC 0 0 0 0 0 0 0 0 
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CONVERSÃO 
CAP. 

13 
CAP. 

14 
CAP. 

15 
CAP. 

16 
CAP. 

17 
CAP. 

18 
CAP. 

19 
TOTAL 

RGC para a RA 13 0 0 0 0 0 0 13 

RGP para a RAP 0 0 0 0 0 0 0 0 

RLN para a RA 0 0 0 0 0 0 2 2 

RLN para a RGV 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

 

As conversões do registro algébrico cartesiano para o registro algébrico 

polar (da RAC para a RAP) e do registro algébrico polar para o registro algébrico 

cartesiano (da RAP para a RAC) apareceram majoritariamente na resolução dos 

exercícios, e as conversões da RA para a RGC, da RAC para a RGV e da RGC 

para a RA apareceram em quantidades consideráveis para as resoluções. 

Conclui-se, com base nos dados analisados que, em relação às 

representações semióticas de grandezas elétricas associadas a números 

complexos, os exercícios resolvidos privilegiam as apresentações iniciais por 

meio da RF, as conversões da RAC para a RAP e da RAP para a RAC; e os 

tratamentos da RA, seguidos em menor quantidade por aqueles da RAP e da 

RAC. 

As análises das explanações teóricas sobre representações semióticas 

dos números complexos apontaram para uma presença majoritária das 

representações semióticas do registro algébrico cartesiano em relação às 

representações do registro algébrico polar, enquanto as representações 

semióticas desses números na língua natural são utilizadas em quantidades 

maiores que as representações do registro algébrico polar. As representações 

semióticas dos números complexos vinculadas ao registro gráfico cartesiano são 

utilizadas nas explanações teóricas, e somente por meio das RGV e das RGC, 

em ordem decrescente.  

As análises das explanações teóricas sobre as grandezas elétricas 

evidenciaram uma predominância das RA das grandezas elétricas e das RLN 

das grandezas elétricas. As RA e as RAC das grandezas elétricas associadas 

aos números complexos aparecem em menor quantidade do que as RLN das 

grandezas elétricas, em ordem decrescente. Ainda em maior quantidade que as 

RAC das grandezas elétricas associadas aos números complexos, aparecem as 

RF dos circuitos elétricos.  
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As RGC das grandezas elétricas e as RGP e RGV das grandezas elétricas 

associadas aos números complexos são pouco exploradas nas explanações 

teóricas sobre as grandezas elétricas, mas em quantidades maiores que nos 

Livros 1, 2 e 3. Pode-se, a partir desses dados, afirmar que o Livro 4 apresenta 

uma abordagem mais gráfica em relação às grandezas elétricas e às grandezas 

elétricas associadas aos números complexos. 

Os exercícios resolvidos sobre os números complexos foram inicialmente 

apresentados somente por meio da RAC e da RAP em quantidades quase 

idênticas, em ordem decrescente. As apresentações iniciais dos exercícios 

resolvidos sobre grandezas elétricas foram realizadas somente por meio das RF 

dos circuitos elétricos, das RGC e das RA das grandezas elétricas, com 

prevalência das RF dos circuitos elétricos, e com as RGC em menor quantidade. 

As RAC, as RAE, as RAP, as RAT, as RGP não apareceram nas apresentações 

iniciais dos exercícios resolvidos. As RLN são exploradas minimamente nas 

apresentações iniciais desses exercícios. 

Os tratamentos das RAC e da RAP dos números complexos foram 

utilizados nas resoluções dos exercícios sobre números complexos, em 

quantidades quase idênticas, e nas resoluções dos exercícios sobre grandezas 

elétricas prevaleceram os tratamentos da RA das grandezas elétricas, e os 

tratamentos da RAP e da RAC das grandezas elétricas associadas aos números 

complexos apareceram em ordem decrescente com em quantidades quase 

idênticas. Os tratamentos da RAE e da RAT das grandezas elétricas associadas 

aos números complexos e das RLN das grandezas elétricas não foram utilizados. 

As conversões das representações semióticas dos números complexos 

nos exercícios resolvidos foram operacionalizadas com a prevalência da RAC 

para a RAP, e as conversões da RAC para a RGV, da RAP para a RAC e da 

RAP para a RGV foram utilizadas em quantidades iguais.  

Nos exercícios resolvidos sobre as grandezas elétricas, o somatório das 

conversões da RAC para a RAP e da sua inversa foi muito superior àquele das 

conversões das RA para a RAP e da sua inversa, o que demonstra as 

importâncias das conversões da RAC para a RAP e da RAP para a RAC para as 

resoluções dos exercícios. A conversão da RA para a RGC e sua inversa 

aparecem em maiores quantidades que as conversões da RA para a RAP e sua 
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inversa. Ainda, aparecem as conversões da RAC para a RGV e da RAP para a 

RGV. Estas constatações, mais uma vez, evidenciam um tratamento mais gráfico 

aplicado ao ensino e aprendizagem no Livro 4 em relação aos Livros 1, 2 e 3. 

As conversões da RA para a RAC e da RLN para a RA aparecem nas 

resoluções, em ordem decrescente, sendo que esta última aparece 

minimamente.  

Os conteúdos apresentados nos Capítulos de 13 a 19 do Livro 4 

relacionados às representações semióticas dos números complexos e às 

representações semióticas das grandezas elétricas nas explanações teóricas e 

nos exercícios resolvidos possuem uma abordagem algébrica no ensino e 

aprendizagem dos conteúdos relacionados aos circuitos elétricos em corrente 

alternada. Contudo, há uma exploração mais efetiva das representações gráficas 

cartesianas e das transformações cognitivas a elas relacionadas nas 

explanações teóricas sobre os números complexos e sobre as grandezas 

elétricas, enquanto nos exercícios resolvidos a abordagem é extremamente 

algébrica, a exemplo dos Livros 1, 2 e 3. 

 
5.4.2.3 Exercícios propostos 

 

No que se refere à parte dos exercícios propostos, foram analisados 94 

(noventa e quatro) exercícios do Capítulo 13, 95 (noventa e cinco) exercícios do 

Capítulo 14, 67 (sessenta e sete) exercícios do Capítulo 15, 14 (quatorze) 

exercícios do Capítulo 16, 39 (trinta e nove) exercícios do Capítulo 17, 54 

(cinquenta e quatro) exercícios do Capítulo 18 e 20 (vinte) exercícios do Capítulo 

19. 

No Capítulo 13 foram analisados os Problemas de 1 a 49 (p. 401-405). 

No Capítulo 14 foram analisados os Problemas de 1 a 38 (p. 438-440) e 

nos Exercícios 48 a 53 (p. 441). 

No Capítulo 15 foram analisados os Problemas de 1 a 20 (p. 483-486), os 

Problemas de 24 a 33 (p. 486-488) e os Problemas de 39 a 46 (p. 488-489).  

No Capítulo 16 foram analisados os Problemas de 1 a 14 (p. 510-512) 

No Capítulo 17 foram analisados os Problemas de 1 a 33 (p. 538-542). 

No Capítulo 18 foram analisados os Problemas de 1 a 46 (p. 575-578).  

No Capítulo 19 foram analisados os Problemas de 1 a 20 (p. 601-603). 
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O Quadro 61 mostra um exercício proposto inicialmente na RLN das 

grandezas elétricas da potência e da tensão elétricas. 

 

Quadro 61: Apresentação de exercício proposto inicialmente na língua natural no Livro 4 
 

 

 

 

Fonte: BOYLESTAD, R. L., 2004, p. 602.  

 

A Tabela 48 mostra as representações semióticas de grandezas elétricas 

que aparecem nos enunciados dos exercícios propostos. 

 

Tabela 48: Quantidade de representações semióticas de grandezas elétricas presentes 
nos enunciados dos exercícios propostos dos capítulos analisados no Livro 4 
 

APRESENTAÇÃO 
INICIAL 

CAP. 
13 

CAP. 
14 

CAP. 
15 

CAP. 
16 

CAP. 
17 

CAP. 
18 

CAP. 
19 

TOTAL 

RA 67 90 0 0 0 0 0 157 

RAC 0 0 12 0 0 0 0 12 

RAE 0 0 0 0 0 0 0 0 

RAP 0 0 3 0 0 0 0 3 

RAT 0 0 0 0 0 0 0 0 

RF 2 5 51 14 39 54 13 178 

RGC 24 0 0 0 0 0 0 24 

RGP 0 0 0 0 0 0 0 0 

RLN 1 0 1 0 0 0 7 9 
 

 

Percebe-se pela Tabela 48 que, no Capítulo 13, a apresentação inicial dos 

exercícios as RA e as RGC são privilegiadas, enquanto no Capítulo 14, somente 

a RA é privilegiada, com uma apresentação por meio da RF diminuta se 

comparada à RA neste capítulo. No Capítulo 15, a RF e a RAC são exploradas, 

com a RAP e a RLN aparecendo minimamente nas apresentações iniciais, 

enquanto nos Capítulos 16, 17 e 18, a apresentação inicial se processa 

exclusivamente por meio da RF. No Capítulo 19, a RF é explorada de forma 

majoritária e a RLN aparece em quantidade considerável nas apresentações 

iniciais. 
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No Livro 4, as apresentações iniciais dos exercícios propostos 

evidenciaram uma predominância na utilização das RF dos circuitos elétricos e 

das RA das grandezas elétricas, em ordem decrescente, o que permite 

conjecturar que neste livro tais representações são tomadas como essenciais 

para o ensino e aprendizagem dos conteúdos relacionados aos circuitos elétricos 

em corrente alternada. As RGC das grandezas elétricas são menos utilizadas 

que as RA das grandezas elétricas, mas em pouca quantidade em relação a 

esta. Contudo, é mais explorada que nos Livros 1, 2 e 3.  As RAC, as RLN e as 

RAP das grandezas elétricas são pouco utilizadas, em ordem decrescente. As 

RAE, as RAT e as RGP não aparecem nas apresentações iniciais dos exercícios 

propostos  

Este tipo de abordagem em relação às representações dos números  

complexos e às representações das grandezas elétricas pode trazer benefícios 

no processo de ensino e aprendizagem desses conteúdos, por priorizar as 

conversões entre as representações semióticas das grandezas elétricas 

vinculadas aos registros do tipo algébrico e às representações semióticas 

dessas grandezas vinculadas aos registros do tipo gráfico, principalmente as 

conversões das representações gráficas cartesianas e das representações 

gráficas vetoriais das grandezas, as quais foram exploradas neste livro. 

  



196 

 

 

CONCLUSÕES 

 

Este estudo foi de cunho qualitativo e quantitativo, procurando seguir as 

orientações estabelecidas pela Metodologia da Análise de Conteúdo de Bardin 

(2016), foram escolhidos quatro livros didáticos da disciplina Circuitos Elétricos 

e foram estabelecidos pontos a serem observados na análise dos livros didáticos 

para responder às seguintes questões de pesquisa: 

 

1. Em relação aos números complexos, quais e quantas representações 

semióticas e suas transformações cognitivas são apresentadas nos livros 

analisados? 

2. Em relação às grandezas elétricas relacionadas a números complexos, 

quais e quantas representações semióticas e suas transformações 

cognitivas são apresentadas nos livros analisados? 

 

As análises dos livros didáticos escolhidos foram descritas no Capítulo 5 

e seguiram as categorias definidas nos Quadros 10 e 11 do Capítulo 4 para os 

números complexos e para as grandezas elétricas, respectivamente, e 

procurando obedecer a seguinte ordem: 

 

a. Tipos de representações semióticas apresentadas nas explanações 

teóricas das seções dos capítulos analisados, nas quais são 

apresentadas a propriedades dos números complexos; e os métodos 

e os teoremas relacionados aos circuitos elétricos e suas grandezas 

elétricas, além de suas relações com os números complexos; 

b. Tipos e quantidade de representações semióticas apresentadas nos 

enunciados dos exercícios resolvidos; 

c. Quantidade de tratamentos e conversões de representações 

semióticas utilizadas nos exercícios resolvidos; e 

d. Tipos e quantidade de representações semióticas apresentadas nos 

enunciados dos exercícios propostos. 
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A partir desse momento, serão dadas as respostas às duas questões de 

pesquisa estabelecidas para este trabalho. Sobre a primeira questão de 

pesquisa, com base nas análises realizadas a partir das tabelas consolidadas 

sobre as representações semióticas e transformações cognitivas dos números 

complexos, chegou-se às conclusões descritas a seguir. 

A Tabela 49 é o resumo das Tabelas 3 (p. 90), 14 (p. 115), 26 (p. 146) e 

38 (p. 172) e consolida as análises referentes às quantidades das 

representações semióticas dos números complexos nas explanações teóricas 

dos Livros 1, 2, 3 e 4.  

 

Tabela 49: Análise quantitativa das representações semióticas dos números complexos 
presentes nas explanações teóricas nos livros didáticos analisados 

 

APRESENTAÇÃO INICIAL LIVRO 1 LIVRO 2 LIVRO 3 LIVRO 4 TOTAL 

RAC 18 26 4 7 55 

RAE 11 23 3 0 37 

RAP 12 20 6 3 41 

RAT 10 5 3 0 18 

RGC 1 0 1 0 2 

RGP 2 2 2 1 7 

RGV 2 0 0 5 7 

RLN 7 10 4 6 27 

 

As representações semióticas dos números complexos que apareceram 

nas análises qualitativas dos quatro livros apontaram para uma semelhança 

relativa nas abordagens oferecidas na explanação teórica das seções dos 

capítulos, no que se referem às RAC e às RAP dos números complexos, as quais 

são as mais exploradas nos Livros 1, 2, 3 e 4. 

As RAC, as RAP, as RGP e as RLN dos números complexos apareceram 

nos Livros 1, 2, 3 e 4, enquanto as RAE e as RAT nos Livros 1, 2 e 3. As RGC 

aparecem somente nos Livros 1 e 3, e as RGV aparecem somente nos Livros 1 

e 4.  

As representações algébricas dos números complexos vinculadas ao 

registro simbólico apareceram em todos os livros analisados. Contudo, há uma 

diferença nas abordagens dos Livros 1, 2 e 3 em relação ao Livro 4.  

Nos Livros 1, 2 e 3, são exploradas as RAC, as RAE, as RAP e as RAT, 

enquanto no Livro 4 aparecem tão somente as RAC e as RAP dos números 
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complexos como ferramenta para a resolução dos exercícios relacionados aos 

números complexos.  

As representações gráficas dos números complexos vinculadas ao 

registro gráfico cartesiano aparecem em todos os livros analisados. Da mesma 

forma que para as representações algébricas cartesianas e as representações 

algébricas polares, as RGC, as RGP e as RGV foram abordadas de formas 

diferentes nos livros.  

No Livro 1, aparecem as RGC, as RGP e as RGV dos números 

complexos, enquanto no Livros 2 aparecem somente as RGP, e no Livro 3 as 

RGC e as RGP dos números complexos. No Livro 4, são exploradas somente as 

RGP e as RGV desses números. As RGP, desta forma, são exploradas em todos 

os livros analisados. 

A Tabela 50 é o resumo das Tabelas 4 (p. 92), 15 (p. 118), 27 (p. 147) e 

39 (p. 173) e consolida as análises referentes à presença das representações 

semióticas dos números complexos nos enunciados dos exercícios resolvidos 

dos Livros 1, 2, 3 e 4.  

 

Tabela 50: Quantidades de representações semióticas de números complexos presentes 
nos enunciados dos exercícios resolvidos nos livros didáticos analisados 

 

REPRESENTAÇÃO LIVRO 1 LIVRO 2 LIVRO 3 LIVRO 4 TOTAL 

RAC 6 9 3 15 33 

RAE 0 3 0 0 3 

RAP 0 3 3 13 19 

RAT 0 0 0 0 0 

RGC 0 0 0 0 0 

RGP 0 0 0 0 0 

RLN 0 0 0 0 0 

TOTAL 6 15 6 28 55 
 

 

Foram apresentados 55 (cinquenta e cinco) exercícios resolvidos 

relacionados aos números complexos nos livros analisados.  

As representações semióticas utilizadas nos enunciados para as 

apresentações iniciais dos exercícios se utilizaram somente do registro 

simbólico, por meio da RAC, da RAE e da RAP.  
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No Livro 1, somente as RAC dos números complexos são exploradas nas 

apresentações iniciais dos exercícios resolvidos, enquanto no Livro 2 são 

apresentados inicialmente por meio das RAC, RAE e RAP dos números 

complexos. Nos Livros 3 e 4, os exercícios resolvidos são apresentados 

inicialmente por meio das RAC e das RAP dos números complexos. 

As apresentações iniciais por meio da RAC foram majoritárias e as RAE 

apareceram minoritariamente, enquanto não foram exploradas as RAT, as RGC, 

as RGP e as RLN dos números complexos nas apresentações iniciais dos 

exercícios resolvidos. 

A Tabela 51 é o resumo das Tabelas 5 (p. 92), 16 (p. 119), 28 (p. 147) e 

40 (p. 174) e consolida as análises referentes à presença de tratamentos de 

representações semióticas dos números complexos na parte dos exercícios 

resolvidos dos Livros 1, 2, 3 e 4.  

 

Tabela 51: Tratamentos de representações semióticas de números complexos utilizados 
para as resoluções dos exercícios resolvidos nos livros didáticos analisados 

 

TRATAMENTO LIVRO 1 LIVRO 2 LIVRO 3 LIVRO 4 TOTAL 

RAC 2 5 2 10 19 

RAE 0 2 0 0 2 

RAP 0 1 2 8 11 

RAT 0 0 0 0 0 

RLN 0 0 0 0 0 

TOTAL 2 8 4 18 32 
 

 

Pela Tabela 51, pode-se observar que não houve tratamentos na 

resolução dos exercícios por meio da RAT ou da RLN dos números complexos.  

Os tratamentos utilizados para as resoluções dos exercícios exploraram 

apenas as RAC, as RAE e as RAP, e privilegiaram as RAC e as RAP, nesta 

ordem.  

No Livro 1, as resoluções foram operacionalizadas exclusivamente por 

meio de tratamentos da RAC, enquanto no Livro 2, as resoluções foram 

operacionalizadas por meio de tratamentos da RAC, da RAE e da RAP, e nos 

Livros 3 e 4, as resoluções foram operacionalizadas por meio de tratamentos da 

RAC e da RAP. 
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A Tabela 52 é o resumo das Tabelas 6 (p. 93), 17 (p. 119), 29 (p. 147) e 

41 (p. 174) e consolida as análises referentes à presença de conversões de 

representações semióticas dos números complexos na parte dos exercícios 

resolvidos dos Livros 1, 2, 3 e 4.  

 

Tabela 52: Conversões de representações semióticas de números complexos utilizadas 
para as resoluções dos exercícios resolvidos nos livros didáticos analisados 
 

CONVERSÃO LIVRO 1 LIVRO 2 LIVRO 3 LIVRO 4 TOTAL 

RAC para a RAE 0 3 1 0 4 

RAC para a RAP 4 7 3 4 18 

RAC para a RAT 0 0 0 0 0 

RAC para a RGV 0 0 0 3 3 

RAE para a RAC 0 2 0 0 2 

RAP para a RAC 0 4 1 3 8 

RAP para a RGV 0 0 0 3 3 

RAT para a RAC 0 0 0 0 0 

TOTAL 4 16 5 13 38 
 

  

Nas resoluções dos exercícios, as conversões da RAC para a RAP e as 

da RAP para a RAC foram privilegiadas. As conversões da RAC para a RAE, da 

RAC para a RGV, da RAE para a RAC e da RAP para a RGV apareceram em 

menores quantidades. 

No Livro 1, as resoluções dos exercícios exploraram somente as 

conversões da RAC para a RAP dos números complexos, enquanto no Livro 2 

foram exploradas as conversões da RAC para a RAE, da RAC para a RAP, da 

RAE para a RAC e da RAP para a RAC, sendo privilegiadas as conversões da 

RAC para a RAP e da RAP para a RAC, nesta ordem. 

No Livro 3, foram exploradas as conversões da RAC para a RAE, da 

RAC para a RAP e da RAP para a RAC, sendo privilegiadas as conversões da 

RAC para a RAP.  

No Livro 4, foram exploradas as conversões da RAC para a RAP, da 

RAC para a RGV, da RAP para a RAC e da RAP para a RGV. Este foi o único 

dos livros analisados que explorou conversões nas quais as representações 

gráficas vetoriais vinculadas ao registro gráfico se fizeram presentes.  
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A Tabela 53 é o resumo das Tabelas 18 (p. 121), 30 (p. 149) e 42 (p. 175) 

e consolida as análises referentes à presença de representações semióticas dos 

números complexos nos enunciados dos exercícios propostos dos Livros 1, 2, 3 

e 4.  

 

Tabela 53: Análise quantitativa das representações semióticas de números complexos 
presentes nos enunciados dos exercícios propostos nos livros didáticos analisados 
 

REPRESENTAÇÃO LIVRO 1 LIVRO 2 LIVRO 3 LIVRO 4 TOTAL 

RAC 0 21 2 35 58 

RAE 0 5 3 0 8 

RAP 0 10 2 34 46 

RAT 0 1 0 0 1 

RGC 0 0 0 0 0 

RGP 0 0 0 0 0 

RLN 0 0 0 0 0 

TOTAL DE EXERCÍCIOS 0 37 7 69 113 
 

 

Foram apresentados 113 (cento e treze) exercícios propostos 

relacionados aos números complexos nos livros analisados.  

As representações semióticas utilizadas nos enunciados para as 

apresentações iniciais dos exercícios se utilizaram somente do registro 

simbólico, por meio da RAC, da RAE, da RAP e da RAT.  

No Livro 1, não foram apresentados exercícios propostos sobre números 

complexos.  

Nos Livro 2, os exercícios foram apresentados inicialmente por meio da 

RAC, da RAE, da RAP e da RAT, sendo que as RAE e as RAT aparecem em 

menores quantidades que a RAC e a RAP dos números complexos, e a RAC é 

explorada de forma majoritária, com a RAT sendo explorada minimamente. 

No Livro 3, os exercícios foram apresentados inicialmente por meio da 

RAC, da RAE e da RAP, sendo que as RAE aparecem são majoritárias em 

relação às RAC e as RAP. 

No Livro 4, são exploradas somente as RAC e as RAP dos números 

complexos em quantidades iguais. Verifica-se que este livro apresentou a maior 

quantidade de exercícios propostos relacionados com as representações 

semióticas dos números complexos. 
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Pode-se constatar pelas análises realizadas nos livros didáticos que para 

os exercícios propostos relacionados aos números complexos não são 

exploradas as RGC, as RGP e as RLN dos números complexos nas 

apresentações iniciais dos exercícios propostos.  

Sinteticamente, em todos os livros didáticos analisados, seja nas 

explanações teóricas, nos enunciados e na resolução dos exercícios resolvidos 

e nos enunciados dos exercícios propostos, o tema números complexos foi 

apresentado predominantemente nas RAC e nas RAP dos números complexos, 

além, é claro, das RLN. As outras representações semióticas de números 

complexos também são citadas, mas apenas na apresentação de números 

complexos na explanação teórica.  

Os tratamentos de representações semióticas de números complexos 

utilizados apareceram nas resoluções dos exercícios, e predominaram os 

tratamentos da RAC e da RAP. Os tratamentos das RAE aparecem apenas nas 

resoluções dos exercícios do Livro 2.  

As conversões de representações semióticas de números complexos 

apareceram nas resoluções de exercícios, e predominaram as conversões da 

RAC para a RAP e vice-versa.  

Sobre a segunda questão de pesquisa, com base nas análises realizadas 

a partir das tabelas consolidadas sobre as representações semióticas e 

transformações cognitivas das grandezas elétricas, chegou-se às conclusões 

descritas a seguir. 

A Tabela 54 é o resumo das Tabelas 8 (p. 100), 20 (p. 131), 32 (p. 157) e 

44 (p. 185) e consolida as análises referentes às quantidades das 

representações semióticas de grandezas elétricas associadas a números 

complexos nas explanações teóricas dos Livros 1, 2, 3 e 4.  

  

Tabela 54: Análise quantitativa das representações semióticas das grandezas elétricas 
associadas a números complexos presentes nos livros didáticos analisados 

 

REPRESENTAÇÃO LIVRO 1 LIVRO 2 LIVRO 3 LIVRO 4 TOTAL 

RA 77 81 98 170 345 

RAC 3 29 42 37 82 

RAE 22 9 43 0 74 

RAP 8 29 53 86 176 

RAT 0 0 0 0 0 
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REPRESENTAÇÃO LIVRO 1 LIVRO 2 LIVRO 3 LIVRO 4 TOTAL 

RF 6 24 37 61 128 

RGC 5 6 2 34 47 

RGP 1 7 3 23 34 

RGV 2 2 1 5 10 

RLN 26 43 71 134 274 

 

As análises qualitativas das grandezas elétricas presentes na explanação 

teórica das seções dos capítulos dos livros didáticos apontaram para uma 

relativa semelhança na presença das representações semióticas das grandezas 

elétricas associadas aos números complexos, no que se referem às RAP e às 

RAC. As RA das grandezas elétricas e as RF dos circuitos elétricos são as 

representações semióticas que mais aparecem nas explanações teóricas dos 

livros.  

As RA, as RAC, as RAP, as RF, as RGC, as RGP, as RGV e as RLN das 

grandezas elétricas associadas a números complexos apareceram em todos os 

livros pesquisados, enquanto as RAE dessas grandezas elétricas, aparecem nos 

Livros 1, 2 e 3. As RAT das grandezas elétricas não aparecem nos livros.  

As representações algébricas das grandezas elétricas associadas aos 

números complexos vinculadas ao registro simbólico apareceram em todos os 

livros analisados. Contudo, há uma diferença das abordagens dos Livros 2 e 3 

em relação aos Livros 1 e 4.  

Nos Livros 1, 2 e 3, são exploradas as RA, as RAC, as RAE e as RAP, 

enquanto no Livro 4 aparecem as RA, as RAC e as RAP. 

As representações gráficas das grandezas elétricas associadas aos 

números complexos vinculadas ao registro gráfico cartesiano aparecem em 

todos os livros analisados. Da mesma forma que para as representações 

algébricas cartesianas e as representações algébricas polares, as RGC, as RGP 

e as RGV foram abordadas de forma diferente nos livros.  

As RGC, as RGP e as RGV aparecem em todos os livros analisados. O 

Livro 4 apresenta a maior quantidade destas representações. O Livro 2, o Livro 

1 e o Livro 3 exploram tais representações, em ordem decrescente no cômputo 

geral. 

Constata-se pelos dados da Tabela 52 que o livro didático que mais 

explora as representações semióticas vinculadas ao registro algébrico é o Livro 
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4. No registro algébrico cartesiano, o Livro 3 explora mais as RAC, enquanto no 

registro algébrico polar e no registro gráfico cartesiano, o Livro 3 explora mais 

tais representações das grandezas elétricas. Os Livros 2 e 3 foram os que mais 

exploraram tais representações semióticas. Como já foi citado, no Livro 4 são 

exploradas as maiores quantidades das representações gráficas cartesianas.  

As RA e as RLN das grandezas elétricas, e as RF dos circuitos elétricos 

são também as mais exploradas no Livro 4. O Livro 1 é aquele que menos 

explora tais grandezas.  

A Tabela 55 é o resumo das Tabelas 9 (p. 103), 21 (p. 135), 33 (p. 160) e 

45 (p. 189) e consolida as análises referentes à presença das representações 

semióticas de grandezas elétricas associadas a números complexos nos 

enunciados dos exercícios resolvidos dos Livros 1, 2, 3 e 4.  

 

Tabela 55: Análise quantitativa das representações semióticas de grandezas elétricas 
associadas a números complexos presentes nos enunciados dos exercícios resolvidos 
nos livros didáticos analisados 

 

APRESENTAÇÃO INICIAL LIVRO 1 LIVRO 2 LIVRO 3 LIVRO 4 TOTAL 

RA 8 11 5 26 50 

RAC 5 2 0 0 7 

RAE 0 1 0 0 1 

RAP 3 0 0 0 3 

RAT 0 0 0 0 0 

RF 13 23 23 73 132 

RGC 0 2 5 13 20 

RGP 0 0 0 0 0 

RLN 0 5 0 2 7 

TOTAL  29 44 33 114 220 
 

 

Foram apresentados 220 (duzentos e vinte) exercícios resolvidos 

relacionados às grandezas elétricas associadas aos números complexos nos 

livros analisados.  

As representações semióticas utilizadas nos enunciados para as 

apresentações iniciais dos exercícios se utilizaram do registro algébrico, por 

meio da RA das grandezas elétricas, do registro algébrico cartesiano, por meio 

da RAC, do registro algébrico polar, por meio da RAE e da RAP, e do registro 

gráfico cartesiano, por meio das RGC das grandezas elétricas. As RAT e as RGP 



205 

 

 

não apareceram nas apresentações iniciais dos exercícios propostos dessas 

grandezas.   

As apresentações iniciais dos exercícios resolvidos são feitas 

majoritariamente por meio das RF dos circuitos elétricos, enquanto as RA das 

grandezas elétricas são utilizadas em quantidade menores que as RF dos 

circuitos elétricos. As RGC das grandezas elétricas apareceram em menor 

quantidade que as RA das grandezas elétricas, enquanto as RAC, as RAE, as 

RAP e as RLN das grandezas elétricas são utilizadas em menores quantidades 

que as RGC das grandezas elétricas. 

Em todos os livros analisados, as RF dos circuitos elétricos, e as RA, as 

RGC e as RLN das grandezas elétricas prevaleceram nas apresentações iniciais 

dos exercícios resolvidos. As RAC das grandezas elétricas associadas aos 

números complexos apareceram em quantidades bem inferiores a estas últimas, 

e as RAP e as RAE dessas grandezas apareceram minimamente.   

A Tabela 56 é o resumo das Tabelas 10 (p. 103), 22 (p. 136), 34 (p. 160) 

e 46 (p. 190) e consolida as análises referentes à presença de tratamentos de 

representações semióticas de grandezas elétricas associadas a números 

complexos na parte dos exercícios resolvidos dos Livros 1, 2, 3 e 4.  

 

Tabela 56: Tratamentos de representações semióticas de grandezas elétricas associadas 
a números complexos utilizados nos exercícios resolvidos nos livros didáticos analisados 

 

TRATAMENTO LIVRO 1 LIVRO 2 LIVRO 3 LIVRO 4 TOTAL 

RA 9 15 18 68 110 

RAC 17 27 17 40 101 

RAE 2 15 1 0 18 

RAP 5 0 10 42 57 

RAT 0 0 1 0 1 

RLN 0 0 0 0 0 

TOTAL 33 57 47 150 287 
 

 

Os tratamentos utilizados para as resoluções dos exercícios foram 

exclusivamente aqueles do registro algébrico das grandezas elétricas; do 

registro algébrico cartesiano e do registro algébrico polar das grandezas 

elétricas, todos estes vinculados ao registro simbólico.  
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Os tratamentos da RA das grandezas elétricas foram os mais utilizados, 

e aqueles da RAC e da RAP foram operacionalizados em quantidade inferior aos 

das RA das grandezas elétricas. Os tratamentos da RAE foram utilizados em 

menor quantidade que os da RAP das grandezas elétricas, e os da RAT, 

minimamente e somente no Livro 3. Os tratamentos da RLN não apareceram 

nas resoluções dos exercícios. 

A Tabela 57 é o resumo das Tabelas 11 (p. 104), 23 (p. 136), 35 (p. 161) 

e 47 (p. 190) e consolida as análises referentes à presença de conversões de 

representações semióticas de grandezas elétricas associadas a números 

complexos na parte dos exercícios resolvidos dos Livros 1, 2, 3 e 4.  

 

Tabela 57: Conversões de representações semióticas de grandezas elétricas utilizadas 
nos exercícios resolvidos nos livros didáticos analisados 
 

CONVERSÃO LIVRO 1 LIVRO 2 LIVRO 3 LIVRO 4 TOTAL 

RA para a RAC 5 6 11 9 31 

RA para a RAE 2 0 2 0 4 

RA para a RAP 5 6 8 3 22 

RA para a RGC 1 0 0 17 18 

RAC para a RA 5 1 0 0 6 

RAC para a RAE 0 0 0 0 0 

RAC para a RAP 13 29 19 33 94 

RAC para a RAT 0 0 0 0 0 

RAC para a RGC 0 0 0 11 11 

RAE para a RA 1 0 1 0 2 

RAE para a RAC 1 0 1 0 2 

RAP para a RA 13 16 15 8 52 

RAP para a RAC 1 7 9 27 44 

RAP para a RGC 0 0 0 3 3 

RAT para a RAC 1 0 0 0 1 

RGC para a RA 0 2 3 13 18 

RGP para a RAP 0 0 0 0 0 

RLN para a RA 0 4 0 2 6 

RLN para a RGV 0 0 0 0 0 

TOTAL 48 71 69 126 314 
 

  

As conversões utilizadas para as resoluções dos exercícios foram 

majoritariamente aquelas da RAC para a RAP, da RAP para a RA e da RAP para 
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a RAC, em ordem decrescente. As conversões da RA para a RAE, da RAE para 

a RA, da RAE para a RAC e da RAT para a RAC foram as menos utilizadas. 

Em todos os livros, evidenciou-se a utilização das conversões da RA para 

a RAP, da RAP para a RA, da RAC para a RAP e da RAP para a RAC, 

exploradas como ferramentas matemáticas aplicáveis às resoluções de 

exercícios de circuitos elétricos, nos quais as grandezas elétricas são 

relacionadas aos números complexos. 

Vale relembrar que a RA se relaciona com os números complexos por 

meio das conversões da RA para RAP e da RAP para a RA, no denominado 

método do fasor. No cômputo geral, tais conversões são menos utilizadas que 

as conversões da RAC para a RAP e sua inversa, mas o método do fasor é 

essencial para que as fontes de tensão ou corrente alternada dos circuitos 

elétricos possam ser representadas por meio das RAP, a fim de que possam ser 

realizados os tratamentos com as RAP dos componentes elétricos passivos do 

circuito elétrico. 

Conclui-se pelas análises que os exercícios resolvidos dos livros são 

majoritariamente apresentados, em ordem decrescente, nas RF dos circuitos 

elétricos e nas RA das grandezas elétricas, estas não associadas aos números 

complexos.  

A Tabela 58 é o resumo das Tabelas 12 (p. 105), 24 (p. 140), 36 (p. 164) 

e 48 (p. 194) e consolida as análises referentes à presença de representações 

semióticas de grandezas elétricas associadas a números complexos nos 

enunciados dos exercícios propostos dos Livros 1, 2, 3 e 4.  

 

Tabela 58: Representações semióticas de grandezas elétricas associadas a números 
complexos presentes nos enunciados dos exercícios propostos nos livros didáticos 
analisados 
 

APRESENTAÇÃO INICIAL LIVRO 1 LIVRO 2 LIVRO 3 LIVRO 4 TOTAL 

RA 83 89 25 157 354 

RAC 11 9 2 12 34 

RAE 5 1 1 0 7 

RAP 2 14 3 3 22 

RAT 0 0 0 0 0 

RF 121 213 148 178 660 

RGC 1 16 13 24 54 

RGP 0 2 0 0 2 
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APRESENTAÇÃO INICIAL LIVRO 1 LIVRO 2 LIVRO 3 LIVRO 4 TOTAL 

RLN 18 52 8 9 87 

TOTAL 241 396 200 383 1220 
 

 

Foram apresentados 1220 (um mil, duzentos e vinte) exercícios propostos 

relacionados aos números complexos nos livros analisados.  

As representações semióticas utilizadas nos enunciados para as 

apresentações iniciais dos exercícios se utilizaram do registro algébrico, por 

meio das RA das grandezas elétricas, do registro algébrico cartesiano, por meio 

das RAC das grandezas elétricas, do registro algébrico polar, por meio das RAE, 

das RAP e das RAT das grandezas elétricas, do registro figural, por meio da RF 

dos circuitos elétricos, do registro gráfico cartesiano, por meio das RGC e das 

RGP das grandezas elétricas e do registro na língua natural, por meio da 

representação na língua natural das grandezas elétricas.  

Os enunciados dos exercícios propostos privilegiaram as representações 

figurais dos circuitos elétricos e as representações algébricas das grandezas 

elétricas, nesta ordem, nos quatro livros analisados. As RLN, as RAC, as RAP e 

as RAE foram exploradas em menores quantidades que as RF dos circuitos 

elétricos e as RA das grandezas elétricas nas apresentações iniciais dos 

exercícios propostos.  

As apresentações iniciais dos exercícios propostos por meio da RGP 

foram as menos exploradas e a RAT não aparece na apresentação inicial de 

exercício proposto em nenhum dos livros analisados. As RLN das grandezas 

elétricas foram pouco exploradas, se comparadas à quantidade total de 

exercícios propostos sobre grandezas elétricas associadas aos números 

complexos. 

Sinteticamente, em todos os livros didáticos analisados, seja nas 

explanações teóricas, nos enunciados e na resolução dos exercícios resolvidos 

e nos enunciados dos exercícios propostos, o tema grandezas elétricas foi 

apresentado predominantemente nas RA e RGC das grandezas elétricas e nas 

RF dos circuitos elétricos, além, é claro, e em menores quantidades, das RLN. 

As outras representações semióticas de grandezas elétricas também são 

citadas, porém, em menor quantidade, na apresentação teórica das grandezas 
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elétricas, nas resoluções dos exercícios e nos enunciados dos exercícios 

propostos.  

Os tratamentos de representações semióticas de grandezas elétricas 

utilizados nas resoluções dos exercícios foram operacionalizados por meio das 

RA das grandezas elétricas; das RAC, das RAP, das RAE e das RAT das 

grandezas elétricas relacionadas aos números complexos. 

As conversões de representações semióticas de grandezas elétricas 

apareceram nas resoluções dos exercícios e predominaram as conversões, e as 

suas respectivas conversões inversas, da RA para a RAC, da RA para a RAP, 

da RAC para a RAP e da RA para a RGC. 

Esta pesquisa trouxe um entendimento sobre as limitações dos livros 

sobre a teorização dos números complexos, os quais são apresentados em 

poucas páginas de seções dos livros ou mesmo em apêndices que, na opinião 

deste pesquisador, oferecem a retomada dos conteúdos vistos no Ensino Médio 

sobre a conceituação de tais números e suas propriedades operativas.  

Sobre as grandezas elétricas, ficou nítida a apropriação maciça das 

representações figurais dos circuitos elétricos e das representações algébricas 

das grandezas elétricas nos exercícios resolvidos e propostos, o que não oferece 

grandes benefícios no ensino e aprendizagem, em virtude da repetição 

constante dos exercícios nestas representações semióticas. 

Os livros analisados nesta pesquisa se destinam ao ensino e à 

aprendizagem de Circuitos Elétricos em corrente contínua e em corrente 

alternada. Foram analisados os capítulos e seções dos livros, nas quais os 

números complexos e as grandezas elétricas a ele associadas se fizeram 

presentes, e isto se constatou em alguns dos capítulos dedicados às análises de 

corrente alternada. 

A finalidade desta pesquisa, como já foi citado na introdução, baseia-se 

na determinação das abordagens propostas nos livros didáticos em relação às 

representações semióticas dos números complexos, das representações 

semióticas das grandezas elétricas e das representações semióticas das 

grandezas elétricas, em relação às presenças e às quantidades dessas 

representações no registro algébrico e no registro gráfico, o que permitiu verificar 

os conteúdos referentes às grandezas citadas e, por consequência, fosse 
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possível estabelecer conjecturas acerca de possíveis deficiências nas 

abordagens dos livros analisados, a fim de que os docentes e discentes 

pudessem infirmar as possíveis benesses e deficiências na escolha de um dos 

livros analisados.  

O número de universidades pesquisadas e o número de livros didáticos 

escolhidos limitaram esta pesquisa, mas, mesmo assim, pôde-se construir um 

cenário nítido sobre as abordagens dos números complexos e das grandezas 

elétricas presentes nos livros didáticos. 

A pouca quantidade de trabalhos dedicados ao tema ensino e 

aprendizagem de números complexos e de grandezas elétricas nos cursos 

superiores de Engenharia Elétrica sugere que este é um campo digno de mais 

pesquisas.  

De acordo com a Tabela 49 (p. 197), na teorização dos números 

complexos, no Livro 1, foram exploradas todas as representações semióticas 

elencadas no Quadro 10. As RGV dos números complexos aparecem somente 

nos Livros 1 e 4, e as RGC e as RGP aparecem somente nos Livros 1 e 3. No 

Livro 4, aparecem somente as RGP e as RGV. Conclui-se que o Livro 2, a 

exemplo dos Livros 1 e 2, apresenta uma apresentação predominantemente 

algébrica para as representações dos números complexos, apresentando 

somente a RGP dos números complexos. 

Com base na Tabela 54 (p. 202), pode-se verificar que, dos quatro livros 

analisados, das representações semióticas das grandezas elétricas elencadas 

no Quadro 11, somente a RAT não é explorada na teorização dessas grandezas. 

As outras representações semióticas do referido quadro aparecem em todos os 

livros analisados. 

A revisão de literatura para esta pesquisa proporcionou o embasamento 

necessário em relação aos números complexos e suas propriedades operativas, 

ao método do fasor e aos aspectos gráficos dos números complexos abordados 

em ambiente dinâmico com a utilização do software Geogebra. Conforme foi 

mencionado no Capítulo 3, as dissertações analisadas que destinaram ao 

Ensino Médio foram as de Rosa (1998) e de Oliveira (2010); e as que foram 

destinadas ao Ensino Médio Técnico foram as de Mello (2005) e de Pinto (2015).  
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Das quatro dissertações analisadas, somente a dissertação de Rosa 

(1998) não apresentou os números complexos por meio da RGV e, nas 

pesquisas de Mello (2005) e de Pinto (2015) tal apresentação se fez utilíssima 

para o entendimento por parte dos sujeitos de pesquisa de que as grandezas 

elétricas são vetoriais e, desta forma, faz-se possível sua associação aos 

números complexos. A dissertação de Oliveira (2010) apresentou conclusões 

importantes sobre a ausência de uma apresentação dos números complexos por 

meio da RGV, o que provoca nos discentes um distanciamento dos discentes em 

relação a esta representação semiótica dos números complexos. 

A hipótese levantada foi comprovada tanto nos exercícios resolvidos 

sobre números complexos quanto nos exercícios resolvidos sobre as grandezas 

elétricas associadas a esses números.  

Em relação às conversões das representações semióticas dos números 

complexos necessárias para as resoluções de tais exercícios, verificou-se que 

as conversões da RAC para a RAP e da RAP para a RAC predominaram, ao 

passo que as conversões das representações semióticas do registro gráfico 

cartesiano foram pouco exploradas, o que se pode verificar na Tabela 52 (p. 

200). 

Nos exercícios resolvidos sobre as grandezas elétricas associadas aos 

números complexos e às conversões das representações semióticas utilizadas, 

verificou-se uma predominância quantitativa das conversões da RAC para a RAP 

e da RAP para a RAC, em relação às conversões da RA para a RAP e da RAP 

para a RA, no denominado método do fasor, o que se pode verificar na Tabela 

57 (p. 206). Esta constatação se deve ao fato das conversões da RAC para a 

RAP e da sua inversa serem importantes nas resoluções de circuitos elétricos, 

principalmente nas determinações dos valores das grandezas elétricas corrente, 

impedância e tensão.  

A conversão da RAC para a RAP, em especial, proporciona a 

possibilidade de uma nova conversão da RAP para a RA, com a determinação 

da equação da função periódica, a partir dos valores da amplitude e da fase 

inicial, as quais são o módulo e o argumento da RAP, respectivamente. 

Nos quatro livros analisados, fica nítida a ausência da RAT na teorização 

dos números complexos no Livro 4, o qual explora somente as RAC e as RAP 
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nas apresentações iniciais dos exercícios resolvidos. As apresentações iniciais 

dos exercícios propostos privilegiam as RAC e as RAP. Somente nos Livros 2 e 

3, são apresentados exercícios propostos na RAE e, somente no Livro 2, um 

exercício na RAT, o que aponta para um privilégio da RAP em relação à RAE e 

à RAT.   

A ênfase dada às RA e às RAP na aplicação do método do fasor e a 

ausência da RAT na teorização das grandezas elétricas nos Livros 1 e 4 deixa 

nítido o privilégio dado às RAP em relação à RAT.  

O ensino dos conteúdos de circuitos elétricos em corrente alternada 

baseado nesses livros acarreta uma visão algébrica para a teorização e para a 

as resoluções dos exercícios e para os exercícios propostos. Mesmo no Livro 4, 

no qual são exploradas as representações gráficas cartesianas de forma mais 

efetiva, fez-se o uso somente da RGC nas resoluções dos exercícios e nos 

exercícios propostos.   

Foi verificada a adoção de uma abordagem algébrica em tais livros 

didáticos de Circuitos Elétricos, o que permite conjecturar a possibilidade de o 

docente estabelecer estratégias para um tratamento mais gráfico e vetorial das 

representações semióticas dos números complexos e das grandezas elétricas 

associadas a esses números, por meio das RGP e das RGV das grandezas 

elétricas, buscando estabelecer as transformações cognitivas das conversões 

destas representações e as representações do registro algébrico cartesiano e do 

registro algébrico polar. 

Pode-se, a partir das análises realizadas nesta pesquisa que o Livro 4 

proporciona uma abordagem mais gráfica que os Livros 1, 2 e 3, e uma 

quantidade maior de representações semióticas do registro gráfico do que as 

apresentadas nesses três livros. Contudo, no Livro 4, são utilizadas somente as 

RAC e as RAP dos números complexos e das grandezas elétricas a ele 

associadas, tanto nas teorizações quanto nos exercícios resolvidos, 

evidenciando um desprestígio às outras representações semióticas vinculadas 

ao registro algébrico polar, no caso as RAE e as RAT. 

A utilização mais apropriada e maciça das representações semióticas do 

registro gráfico nas teorizações dos capítulos dos livros analisados e um 

aumento na quantidade de exercícios resolvidos e propostos sobre tais 
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representações seria útil para o ensino e aprendizagem dos conteúdos 

referentes aos circuitos elétricos em corrente alternada.  
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