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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho é investigar como estudantes, apresentados a dois ambientes distintos – de um 

lado papel e lápis e de outro informático, compreendem noções de retas e circunferências, bem como a 

formalização de suas equações, na representação cartesiana, paramétrica e polar. Nesse sentido 

analisamos as relações institucionais esperadas e existentes para o estudo dessas curvas planas em 

Geometria Analítica, nos ensinos médio e superior. Procuramos identificar os conhecimentos 

retrospectivos dos estudantes e verificar como a articulação das diferentes representações, por meio do 

trabalho com os pontos de vista paramétrico, cartesiano e polar, favorece a identificação dessas curvas 

planas através dos ostensivos gráficos. Neste diapasão, constatamos a possibilidade de implementação 

da articulação dos três pontos de vista dessas curvas planas em ambas as etapas escolares. Para o 

desenvolvimento desta pesquisa, iniciamos com estudos preliminares relativos ao tema abordado, que 

nos guiou em direção aos tópicos e aos problemas relacionados à representação cartesiana, paramétrica 

e polar de curvas planas presentes em artigos, dissertações e teses nacionais e internacionais dos últimos 

10 (dez) anos, de revistas e instituições, com acesso via bibliotecas e Internet. Em seguida, apresentamos 

algumas pesquisas semelhantes que tratam da transição entre os ensinos médio e superior. Elegemos 

como referencial teórico central a abordagem sobre a Teoria Antropológica do Didático – (TAD), em 

particular nas noções de praxeologia - ostensivos e não ostensivos – e, como apoio, consideramos as 

abordagens teóricas sobre a noção de ponto de vista, conforme Dias e Rogalski; a noção de quadro de 

Douady; a noção de níveis de conhecimentos esperados dos estudantes, de acordo com Robert e a noção 

de transposição informática de Balacheff. Sendo uma pesquisa qualitativa, apresentamos como 

procedimentos metodológicos a análise de documentos institucionais e livros didáticos, a elaboração de 

uma sequência de ensino, bem como a experimentação e as análises preliminares, a priori, a posteriori 

e a sua validação. Nesta sequência de ensino, propomos sessões didáticas que levem o estudante a 

realizar uma articulação entre os pontos de vista cartesiano, paramétrico e polar e a formalização das 

equações de retas e circunferências planas favorecendo o entendimento desses objetos matemáticos. Tal 

possibilidade seria pautada com base (i) na paisagem matemática da Geometria Analítica, em especial 

de retas e circunferências, no plano; (ii) nas relações institucionais esperadas e existentes sobre essas 

curvas nos ensinos médio e superior e (iii) no uso de plotadores gráficos gratuitos como o Winplot e o 

GeoGebra. Para as análises dos livros didáticos e da sequência de ensino utilizamos a grade de análise 

elaborada por Dias, que serviu de instrumento para identificar tanto as organizações matemáticas e 

didáticas existentes, como as expectativas em termos de conhecimentos retrospectivos esperados dos 

estudantes na transição entre o ensino médio e superior, para o estudo desses objetos de ensino. Na 

análise a posteriori comprovou-se que a articulação entre as representações cartesiana, paramétrica e 

polar de curvas planas, com mediação e interação de dois ambientes, um papel e lápis e outro 

informático, favorecem ao estudante o entendimento das noções de reta e circunferência no estudo da 

Geometria Analítica Plana. Os resultados da pesquisa corroboram com a proposta de diferenciar o 

entendimento de retas e circunferências, por pontos de vista que permitam, no domínio da Geometria 

Analítica, trabalhar o fazer matemática e o saber pensar matemático. Para futuras pesquisas indicamos 

o estudo de coordenadas e vetores no espaço já no ensino médio, o que favoreceria o estudo de reta e 

circunferência no espaço e suas representações cartesianas, paramétricas e polares na transição dos 

ensinos médio e superior.   
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ABSTRACT 

 

 

The objective of this study is to investigate how students presented the two different environments - 

from one side paper and pencils and other information, include notions of straight lines and 

circumferences, and the formalization of their equations in Cartesian, polar and parametric 

representation. In this sense we analyze the expected institutional relations and existing for the study of 

these planar curves in Analytic Geometry in secondary and higher education. We seek to identify the 

retrospective knowledge of students and see how the timing of representations, through work with the 

views parametric, cartesian and polar, favors the identification of plane curves through the graphics 

ostentatious. In this diapason, we note the possibility of implementation this articulation of the three 

views of these planar curves in both school steps. For the development of this research, we began to 

preliminary studies related to the topic discussed, which guided us toward topics and problems related 

to the cartesian representation, parametric and polar flat curves present in articles, dissertations and 

national and international theses of the last 10 (ten) years, magazines and institutions, with access via 

libraries and Internet. Then we present some similar research dealing with the transition between 

secondary and higher education. Elected as a central theoretical framework to approach the 

Anthropological Theory of the Didactic - (TAD), particularly in praxeology notions - overt and not 

ostentatious - and as support, we consider the theoretical approaches to the notion of point of view, as 

Dias and Rogalski; the notion of Douady framework; the notion of knowledge levels expected of 

students, according to Robert and the computer transposition notion Balacheff. Being a qualitative study, 

we present the analysis as instruments of institutional documents and textbooks, the development of a 

teaching sequence, and the trial and preliminary analysis, a priori, a posteriori and its validation. In this 

teaching sequence, we propose didactic sessions that take the student to make a link between the points 

of view cartesian, polar and parametric and the formalization of lines and circles equations, in the plane, 

favoring the understanding of these mathematical objects. Such a possibility would be guided based on 

(i) the mathematical landscape of Analytical Geometry, especially lines and circles, in the plan; (Ii) the 

expected institutional relationships and existing on these curves in secondary and higher education and 

(iii) the use of free graphics plotters as Winplot and GeoGebra. For the analysis of textbooks and 

teaching sequence used by the elaborate Days analysis grid, which was instrumental in identifying both 

existing mathematical and educational organizations, as expectations in terms of retrospective 

knowledge expected of students in the transition from education secondary and higher education for the 

study of these objects. In the subsequent analysis it was found that the relationship between the cartesian 

representations, parametric and polar plane curves, with mediation and interaction of two rooms, a paper 

and pencil and other information, to promote student understanding of line and circumference of the 

notions study of analytic geometry flat. The survey results support the proposal to differentiate the 

understanding of lines and circles, for views that allow, in the field of analytic geometry, the 

work “do math” and know “mathematical thinking”. For future research study indicated the 

coordinates and vectors in space already in high school, which would favor the study of line and circle 

in space and their cartesian, parametric and polar representations in the transition from secondary and 

higher education. 

 

 

Keywords: line, circle, plane curves, points of views, Cartesian, parametric, polar, Analytical 

Geometry. 



 
 
  



 
 

RÉSUMÉ 

 

L'objectif de cette étude est d'examiner comment les étudiants qui sont soumis à deux environnements 

différents, l’environnement papier et crayon d'un côté et l’environnement informatique de l'autre côté, 

comprennent les concepts de droite et de circonférence, et la formalisation de leurs équations dans la 

représentation cartésienne, paramétrique et polaire. En ce sens, nous analysons les relations 

institutionnelles prévues et existantes pour l'étude de ces courbes planes en géométrie analytique dans 

l'enseignement secondaire et supérieur. Nous cherchons à identifier les connaissances rétrospectives des 

étudiants et de vérifier comment l’articulation des différentes représentations, à travers le travail avec 

les points de vue paramétrique, cartésien et polair, peut favoriser l'identification des ces courbes planes 

à travers les ostensives graphiques qui les représentent. Dans cette optique, nous remarquons la 

possibilité de mise en œuvre de la combinaison des trois points de vue associée à ces courbes planes 

dans les deux étapes de la scolarité. Pour le développement de cette recherche, nous avons commencé 

par les études préliminaires associées au thème, ce qui nous a conduit vers les sujets et problèmes relatifs 

aux représentations cartésienne, paramétrique et polaire de courbes planes qui figurent dans des articles, 

des mémoires et des thèses nationales et internationales publiés dans des revues et des institutions 

pendant les dix dernières années pour lesquelles l'accès se fait via les bibliothèques et Internet. Ensuite, 

nous présentons quelques études similaires portant sur la transition entre l'enseignement secondaire et 

supérieur. Nous avons choisi em tant que cadre théorique centrale la théorie anthropologique du 

didactique - (TAD), en particulier les notions de la praxéologie – ostensives e non ostensives - et en tant 

que cadres d’appui, nous considérons les approches théoriques sur la notion de point de vue, selons les 

travaux de Dias et Rogalski; la notion de cadre selon la définition de Douady; la notion de niveaux de 

connaissances attendu des étudiants, selon la définition de Robert et la notion de transposition 

informatique selon la définition de Balacheff. Il s’agit d’une recherche qualitative pour laquelle nous 

présentons comme des instruments méthodologiques l'analyse des documents et des manuels scolaires, 

le développement d'une séquence d'enseignement, ainsi que l’experimentation et les analyses 

préliminaire, a priori, a posteriori suivies de la validation de nos hypothèses. Dans cette séquence 

d'enseignement, nous proposons des sessions didactiques qui conduisent l'étudiant à faire un lien entre 

les points de vue cartésien, paramétrique et polair et à formaliser les équations de droites et de 

circonférences en favorisant la compréhension de ces objets mathématiques. Une telle possibilité a été 

inspiré sur (i) le paysage mathématique de la géométrie analytique, en particulier les lignes et les 

circonférences, dans le plan; (ii) les relations institutionnelles prévues et existantes sur ces courbes dans 

l'enseignement secondaire et supérieur, et (iii) l'utilisation de traceurs graphiques libres comme 

Winplote et GeoGebra.Pour l'analyse des manuels et de la séquence d'enseignement, nous utilisons la 

grille d'analyse inspirée par celle de Dias, qui a contribué à l'identification des organisations 

mathématiques et didactiques existantes, ainsi qui à l’étude sur les attentes en termes de connaissances 

rétrospectives attendues des étudiants dans la transition entre l’enseignement secondaire et supérieur, 

lorsqu’il s’agit de l'étude des ces objets d'enseignement. L'analyse à posteriori a montré que la relation 

entre les représentations cartésienne, paramétrique et polaires des courbes planes, avec la médiation et 

l'interaction de deux environnements, papier et crayon et informatique, favorisent la compréhension des 

étudiants sur les notions de droites et de circonférences dans l'étude de la géométrie analytique plane. 
Les résultats du sondage confirment la proposition de différencier la compréhension de droites 

et de circonférences par de points de vue, qui permettent, dans le domaine de la géométrie 

analytique, développer un savoir-faire mathématique et apprendre la pensée mathématique. 

Pour les recherches futures nous considérons l’importance d’introduire l’étude des coordonnées 

et des vecteurs dans l'espace déjà à l'école secondaire, ce qui pourrait favoriser l'étude de droites 

et de circonférences dans l'espace et leurs représentations cartésiennes, polaires et 

paramétriques lors du passage de l’enseignement secondaire à l’enseignement supérieur. 
  

 

Mots-clés: Droites. Circonférences. Courbes planes. Points de vue. Cartésien. Paramétrique. Polair. 

Géométrie analytique. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho está associado, em um primeiro momento, a uma continuidade da 

dissertação de mestrado defendida em 2006, que tratou das equações cartesianas e paramétricas 

de curvas planas e teve como foco a importância da noção de parâmetro. Nessa pesquisa 

evidenciou-se que para um trabalho com curvas planas, na disciplina Geometria Analítica, que 

fosse além de reta e circunferência, os estudantes do ensino médio pesquisados teriam que 

articular as representações cartesiana, paramétrica e polar com os ostensivos gráficos dessas 

curvas planas.  Como professor dos ensinos médio e superior, atuando em disciplinas como 

Geometria Analítica, constatei que os estudantes de ambas as etapas apresentam dificuldades 

no estudo de retas e circunferências, no plano, que não podem ser consideradas apenas como 

falta de conhecimento. Acredito que um dos fatores que interfere na aprendizagem dos 

discentes, principalmente na transição dessas etapas escolares, é a ausência de uma articulação 

entre os pontos de vista cartesiano, paramétrico e polar com os gráficos desses objetos 

matemáticos, e consideramos que essa articulação pode favorecer o entendimento das curvas 

planas. 

Diante do exposto, delimitamos o objeto do estudo no que tange à transição entre os 

ensinos médio e superior, tratando especificamente do estudo das curvas planas, quando se 

considera a disciplina Geometria Analítica. Essa escolha se deve à importância desses objetos 

matemáticos que são revisitados como pré-requisito para um posterior estudo, como por 

exemplo, na disciplina Cálculo Diferencial e Integral presente em diversos cursos de graduação, 

em particular quando se desenvolve o cálculo de áreas e volumes por derivadas e integrais. 

No capítulo 1, apresentamos os estudos preliminares relativos ao assunto pesquisado, 

que nos guiou em direção aos temas e aos problemas relacionados à representação cartesiana, 

paramétrica e polar de retas e de circunferências, no plano, presentes em livros, artigos, 

dissertações e teses nacionais e internacionais dos últimos 10 anos, de revistas e instituições, 

com acesso via bibliotecas e Internet. Em seguida, apresentamos algumas pesquisas 

semelhantes, que tratam da transição entre os ensinos médio e superior. 

Ainda neste capítulo, abordamos a problemática e o objetivo da nossa pesquisa, 

justificando seu interesse, por tratar-se de um trabalho ainda não executado nas pesquisas 

identificadas. Procuramos compreender o estado atual de introdução e desenvolvimento da 

Geometria Analítica nos processos de ensino e de aprendizagem dessa disciplina na transição 
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do ensino médio para o superior, tendo como questão central, verificar no estudo de retas e de 

circunferências, como a articulação entre diferentes representações favorece o entendimento 

desses objetos de ensino. Assim consolidamos como objetivo deste trabalho a investigação do 

modo pelo qual os estudantes, por mediação e interação de dois ambientes, um papel e lápis e 

o outro informático, compreendem noções de reta e circunferência, no plano, e a formalização 

de suas equações1, nas representações cartesiana, paramétrica e polar. 

No capítulo 2, descrevemos os elementos teóricos que embasam esta pesquisa, 

escolhendo como referencial teórico central a Teoria Antropológica do Didático de Chevallard 

(1998, 2002, 2002a, 2007) em particular, as noções de praxeologia, ostensivos e não ostensivos, 

segundo Chevallard (1994), a noção de “topos” do estudante e do professor, segundo 

Chevallard e Grenier (1997). Como referencial teórico de apoio, utilizamos a abordagem teórica 

da noção de ponto de vista, conforme Dias (1998) e Rogalski (2001); a noção de quadro de 

Douady (1986); a noção de níveis de conhecimentos esperados dos estudantes, segundo Robert 

(1997) e a noção da transposição informática de Balacheff (1994). Apresentamos uma breve 

discussão das noções retiradas dos trabalhos desses autores, seguida de exemplos de nossa 

prática que mostram como essas ferramentas didáticas podem nos auxiliar nas análises 

propostas. Também expusemos a metodologia de pesquisa, que possibilitou a análise de 

documentos institucionais; a elaboração de uma sequência de ensino, bem como a 

experimentação e as análises preliminares, a priori, a posteriori e a sua validação. 

No capítulo 3, iniciamos uma breve discussão sobre a origem e o desenvolvimento das 

curvas planas e da Geometria Analítica, possibilitando o entendimento da representação 

cartesiana, e consequentemente a introdução de novas representações como a paramétrica e a 

polar e novos métodos que surgiram para resolver problemas de geometria. 

No capítulo 4, analisamos as relações institucionais esperadas dos professores e 

estudantes, conforme Chevallard (1992), por meio da hierarquia dos níveis de codeterminação 

definidas em Chevallard (2002, 2007a) e procuramos identificar a relação dos tópicos e temas 

com os setores e domínios da disciplina e assim compreender como os níveis superiores propõe 

a organização dos tópicos e temas de estudo associados ao domínio de retas e circunferências, 

no plano. Para essas análises utilizamos os documentos oficiais para os ensinos médio e 

superior.  

                                                 
1 Para essa pesquisa, a formalização de suas equações ocorre a partir da escolha das coordenadas planas de dois 
pontos quaisquer de uma reta e do centro e um de seus pontos para o caso da circunferência, que por meio do 
lugar geométrico os estudantes, dos ensinos médio e superior, pode intuitivamente elaborar algumas 
conjecturas sobre suas propriedades algébricas e geométricas que permitem deduzir as representações 
cartesianas, paramétricas ou polares dessas curvas planas. 
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No capítulo 5, evidenciamos brevemente alguns princípios norteadores na Educação e 

justificamos a utilização dos softwares Winplot e GeoGebra em nossa pesquisa assim como 

apresentamos exemplos da utilização desses softwares para o estudo de retas e circunferências, 

no plano. 

No capítulo 6, identificamos os diferentes tipos de tarefas referentes à noção de curvas 

planas, trabalhadas nos ensinos médio e superior e as analisamos, utilizando a noção de quadros, 

segundo Douady (1984, 1992); ostensivos e não ostensivos manipulados e evocados, de acordo 

com Chevallard (1994); e nível de conhecimento esperado dos estudantes, segundo definição 

de Robert (1997).  Essas análises foram realizadas em função das técnicas institucionais que 

lhes foram associadas. Para isso, construímos uma grade de análise, segundo o modelo de Dias 

(1998), que serve de instrumento para identificar tanto as organizações matemáticas e didáticas 

existentes como as expectativas em termos de conhecimentos retrospectivos esperados dos 

estudantes na transição entre os ensinos médio e superior, para o estudo desses objetos de 

ensino. 

No capítulo 7, examinamos as relações institucionais existentes, assim denominadas por 

se tratarem das tarefas que podemos identificar em livros didáticos ou em outros materiais 

destinados ao desenvolvimento de determinados conteúdos. Neste caso, utilizamos, quando do 

estudo das noções de reta e circunferência, no plano, livros didáticos dos ensinos médio e 

superior. O objetivo destas análises foi verificar se as relações esperadas estão em conformidade 

com as relações institucionais existentes e se elas podem servir como conhecimentos 

retrospectivos disponíveis no momento em que se introduzem novas noções matemáticas no 

ensino superior. 

No capítulo 8, elaboramos uma sequência de ensino, com o objetivo de responder as 

questões de pesquisa de nosso trabalho. Com as justificativas das escolhas feitas, os 

procedimentos metodológicos e o instrumento experimental, a construção e análise a priori das 

atividades. Na construção expusemos as escolhas globais: o ambiente, o público alvo e o tema 

a ser pesquisado; e as escolhas locais: a organização das sessões relacionadas ao conteúdo 

didático a ser pesquisado, nesse caso, estudos de reta e circunferência. A análise, a priori, 

objetivou antecipar como as escolhas realizadas, globais ou locais, funcionariam didaticamente 

com estudantes, prevendo os comportamentos, as estratégias e as dificuldades nas tarefas 

propostas. 

No capítulo 9, apresentamos a experimentação, que consiste na aplicação e na descrição 

do que aconteceu na sequência de ensino. Inclui-se aqui também a análise a posteriori, 

consistente na interpretação dos dados obtidos durante a experimentação. Confrontando os 



32 
 

elementos previstos na análise a priori com o que efetivamente aconteceu na aplicação da 

sequência de ensino, temos elementos que poderão responder à nossa questão de pesquisa. 

Como conclusão de nosso trabalho, oferecemos a análise dos resultados em função dos 

fundamentos teóricos e metodológicos e questões futuras para o ensino e a aprendizagem das 

noções de reta e circunferência, no plano, na Geometria Analítica. E, apresentamos sugestões 

para futuros estudos sobre o tema abordado. 
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1 PROBLEMÁTICA E OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa tem como ponto de partida os resultados apresentados, em 2006, na 

dissertação intitulada “Explorando Equações Paramétricas em um Ambiente Informático” de 

nossa autoria.  

No mestrado desenvolvemos estudos procurando identificar como as pesquisas em 

Educação Matemática podem contribuir para o ensino e a aprendizagem da noção de parâmetro 

e equações paramétricas. 

Pesquisamos, ainda, o uso das novas tecnologias na Educação Matemática, 

especificamente no que tange as representações gráficas de pontos e curvas planas com a 

utilização de um plotador gráfico.  

Nosso estudo  visava verificar se a utilização de um software plotador de gráficos 

permite ao estudante reconhecer algumas propriedades de curvas por meio de suas 

representações gráficas. Para isso, consideramos a variação dos valores dos parâmetros das 

equações de curvas no plano, de maneira dinâmica, por meio do software “Winplot” e 

observamos que esse recurso didático favorece a compreensão da variação do parâmetro e das 

possíveis posições da curva2 no sistema cartesiano3 ortogonal, o que auxiliou na associação das 

propriedades da curva em função da variação dos parâmetros de sua equação ou representação 

algébrica.  

A partir de um referencial teórico e de estudos preliminares, construímos uma sequência 

de ensino utilizando alguns elementos da engenharia didática4, que foi aplicada para estudantes 

do ensino médio. O confronto entre as análises a priori e a posteriori foi fundamental para a 

confirmação das hipóteses que permitiram responder a questão da pesquisa de maneira 

satisfatória. Concluímos que se pode favorecer o entendimento da noção de parâmetro em 

Geometria Analítica por meio da coordenação de atividades matemáticas e didáticas, tais como: 

                                                 
2Consideramos curva de acordo com Lehmann (1974, p.42), que define: “uma curva é o lugar geométrico de todos 

os pontos, e somente dos pontos, que satisfazem uma ou mais condições geométricas dadas”. 
3 “No século XVII, surgem os primeiros ensaios sistemáticos sobre Geometria Analítica. Seus autores foram 

Pierre Fermat e René Descartes. Fermat, retomando a ideia dos construtores egípcios, localiza pontos no plano 

usando como referência um par de retas perpendiculares entre si. Este sistema, apesar de ter sido introduzido por 

Fermat, recebeu o nome de "Sistema Cartesiano " em homenagem a Descartes, que assinava o seu nome em latim: 

Cartesius.” Disponível em: 

<http://www.im.ufrj.br/dmm/projeto/projetoc/precalculo/sala/conteudo/capitulos/cap25.html>. Acesso em 

11/12/2015. 
4 Para as análises das variáveis didáticas, na construção e análise a priori da sequência de ensino, não 

explicitaremos as três dimensões exigidas por uma Engenharia Didática, a saber: a epistemológica, a cognitiva e 

a didática, por isso, entendemos que utilizamos alguns elementos dessa metodologia de pesquisa.     
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a articulação entre os pontos de vista paramétrico e cartesiano, isto é, a curva plana é definida 

por meio de um sistema de equações paramétricas5 no plano, ou seja, por um par de funções da 

forma x = f(t) e y = g(t) que representa todos os pontos do plano cujas coordenadas são dadas 

por (x , y) = (f(t),g(t)) onde a variável t é chamada de parâmetro. Para o ponto de vista cartesiano 

pode-se definir a curva por meio de uma equação do tipo F(x,y) =06.  

A análise epistemológica contribuiu para a compreensão dos fatores que interferem no 

processo de ensino e aprendizagem da Geometria Analítica. Identificamos, na evolução 

histórica de incógnita, parâmetro, variável, representações cartesiana, paramétrica ou polar, 

curvas planas algébricas ou transcendentes7, os momentos de introdução das diferentes 

representações e sua importância como elemento que favorece a solução de determinadas 

tarefas. 

Isso nos conduziu a continuar nossa pesquisa considerando a questão da articulação 

equação e parâmetro, isto é, dos pontos de vista cartesiano e paramétrico, respectivamente, para 

as curvas introduzidas nos ensinos médio e superior. Neste intuito, centramos nossa atenção na 

questão da transição entre os ensinos médio e superior e introduzimos o ponto de vista polar 

que corresponde à descrição da curva por meio de coordenadas polares. 

Sobre o sistema de coordenadas polares Lehmann (1974, p. 209), define: “[..] um ponto 

é localizado especificando-se sua posição em relação a uma reta fixa e a um ponto fixo sobre a 

referida reta. A reta fixa é denominada eixo polar; o ponto fixo é denominado pólo”.   

Ainda segundo Lehmann, sobre esse sistema, conforme a Figura 1, temos: 

                                                 
5Conforme Lehmann (1974, p.237), “seja, em geral, 𝐹(𝑥, 𝑦) = 0, a equação retangular de uma curva plana C e 

sejam 𝑥 e 𝑦funções de uma terceira variável 𝑡 de maneira que podemos escrever, 𝑥 = 𝑓(𝑡) e 𝑦 = 𝑓(𝑡). Se para 

qualquer valor permissível da variável independente 𝑡, as equações  𝑥 = 𝑓(𝑡) e 𝑦 = 𝑓(𝑡) determinam um par de 

valores reais de 𝑥 e 𝑦 que satisfazem a equação 𝐹(𝑥, 𝑦) = 0, então as equações 𝑥 = 𝑓(𝑡) e 𝑦 = 𝑓(𝑡) são 

denominadas equações paramétricas da curva C e a variável independente 𝑡 é denominada parâmetro.” 
6 Segundo Lehmann (1974, p.42), “a equação de um lugar geométrico plano é uma equação F(x,y)=0 cuja 

correspondente totalidade de soluções reais para 𝑥 e 𝑦 são as coordendadas dos pontos, e somente dos pontos, que 

satisfazem  a condição ou condições dadas que definem o lugar geométrico”. Existem outras definições para a 

equação de um lugar geométrico, como na geometria algébrica, mas para essa pesquisa nos atemos ao domínio 

da geometria analítica.  
7  “Uma curva é dita algébrica quando possui uma equação cartesiana polinomial a coeficientes reais, uma curva 

não algébrica é dita transcendente” (tradução nossa). Disponível em: 

http://www.mathcurve.com/courbes2d/algebric/algebric.shtml. Acesso em 18/12/2014. 
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FIGURA 1- SISTEMA POLAR 

 

FONTE: Lehmann (1974, p. 209) 

 

 

A posição do ponto 𝑃 em relação ao eixo polar e ao polo é determinada quando são 

conhecidos r e θ, por consequência estas duas quantidades são denominadas coordenadas 

polares do ponto 𝑃. Procurando expressar a definição de raio vetor e ângulo vetorial Lehmann 

(1974) define que: 

O ângulo vectorial 𝜃  é medido como em Trigonometria considerando-se o eixo polar 

como o lado origem e o raio vector como o lado extremidade do ângulo. Então, o 

ângulo 𝜃 é medido desde o eixo polar até o raio vector; logo, o ângulo é considerado 

positivo ou negativo conforme sua orientação seja no sentido anti-horário ou no 

sentido horário. Alguns autores estendem as convenções trigonométricas até o ponto 

de especificar que o raio vector será sempre considerado não negativo; outros autores, 

entretanto, permitem que o raio vector assuma todos os valores reais. A última 

convenção é a adotada neste livro. (p. 210)  

 

 Para esta pesquisa, o raio vetor assume todos os valores reais, conforme Figura 1. Logo, 

se um ponto tem um raio vetor negativo o ângulo vetorial é, inicialmente, marcado na forma 
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usual, mas seu lado extremidade é então prolongado a partir do polo em sentido inverso até uma 

distância igual ao valor absoluto do raio vetor. Assim, um ponto 𝑃′ tem coordenadas (−𝑟, 𝜃). 

Considerando os três pontos de vista, identificamos como esses são tratados nos ensinos 

médio e superior para casos particulares do estudo de retas8 e de circunferências9 no plano.   

Assim queremos investigar como os estudantes, apresentados a dois ambientes distintos 

- um papel e lápis e outro informático - compreendem as noções dessas curvas planas e suas 

representações cartesiana, paramétrica e polar; bem como analisar se estes discentes são, em 

alguns casos, capazes de associar o lugar geométrico dos pontos ou o traço dessas curvas como 

ferramenta explícita10 para optar pelo ponto de vista mais adequado na solução das tarefas que 

lhe são propostas.  

No intuito de justificar nossa escolha de estudo dessas três formas de representação, 

citamos brevemente as Orientações Curriculares para o Ensino Médio – OCEM (BRASIL, 

2006) que define Geometria Analítica como: o campo da matemática que permite a articulação 

entre geometria e álgebra, por meio do entendimento de figuras geométricas via equações e 

vice-versa. Nesse documento enfatiza-se a necessidade de evitar memorizações excessivas de 

fórmulas, fato que, segundo nosso entendimento pode ser evitado quando se articula os 

diferentes pontos de vista passando de um para o outro e se trabalha com tarefas que exigem 

essa mudança ou aquelas em que um determinado ponto de vista representa uma maior 

segurança dos conhecimentos envolvidos, atendo-se menos às etapas dos processos a serem 

realizadas.   

Observamos ainda que nas OCEM (BRASIL, 2006) é proposto que o estudo das 

equações das retas seja realizado por meio da dedução das respectivas equações ou 

representações, dessa forma, escolhemos uma representação e a partir dela deduzimos as outras, 

mostrando o processo de transformação o que, supostamente, evita a simples apresentação das 

representações sem discutir sua importância, sua necessidade e a adequação de cada uma delas. 

Esse trabalho sobre o processo, também considerado pelas OCEM, conduz a uma aprendizagem 

com significado, em particular, auxilia a compreender o sentido geométrico dos parâmetros. 

                                                 
8 Definimos reta conforme Lehmann (1974, p.47), que diz: de todas as curvas planas a linha reta é a única curva 

apresentando a propriedade de, para quaisquer dois pontos distintos 𝑃1(𝑥1, 𝑦1)e 𝑃2(𝑥2, 𝑦2) sobre a curva, ter o 

valor da declividade 𝑚, sendo 𝑚 =
𝑦1−𝑦2

𝑥1−𝑥2
, 𝑥1 ≠ 𝑥2, sempre constante. 

9 De acordo com Lehmann (1974, p. 85): “a circunferência é o lugar geométrico de um ponto que se move num 

plano de maneira que está sempre a uma distância constante de um ponto fixo  no referido plano”. 
10 A noção de ferramena explicita é apresentada no capítulo quando tratamos da abordagem teórica em termos de 

quadros e mudança de quadros segundo Douady. 
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 As observações acima nos levam a considerar que para compreender os tipos de 

representação de uma reta por meio de seus diferentes pontos de vista, todos caracterizados por 

equações, é preciso definí-la e representá-la por meio de um dos pontos de vista aqui 

considerados. Por exemplo, a reta e sua representação paramétrica: 

Primeiramente, definimos a reta como uma curva algébrica plana racional, pois, se o 

conjunto {(𝑥, 𝑦)𝜖 𝑅2: 𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏; 𝑎, 𝑏 𝜖 𝑅} contém pelo menos dois pontos racionais distintos, 

então 𝑎  e 𝑏 ∈ ℚ, isto é, uma reta não vertical que contenha dois pontos racionais é uma reta 

racional. Segundo Vainsencher (2005, p.8), uma curva é racional se for definida 

parametricamente por equações 𝑋 = 𝑥(𝑇), 𝑌 = 𝑦(𝑇), em que as funções de 𝑇 indicadas são 

racionais (quocientes de polinômios em uma variável 𝑇) e  pelo menos uma não é constante. 

Sobre equações paramétricas, Coutinho (2007,p.7) comenta que  existem curvas 

racionais, como a curva de equação 𝑦2 = 𝑥3 + 1, que não admitem parametrização em termos 

de funções racionais.  

 Sendo a reta representada pela equação vetorial 𝑃 = 𝐴 + 𝜆𝑢, na qual 𝑃 é um ponto 

qualquer do plano, 𝑃 = (𝑥, 𝑦), 𝐴 é um ponto por onde passa a reta, 𝐴 = (𝑥0, 𝑦0), 𝜆 é o parâmetro 

e u o vetor diretor �⃗� = (𝑎, 𝑏), 𝑐𝑜𝑚 �⃗� ≠ 0 no plano e, no espaço, P = A + 𝜆u, em que  P é um 

ponto qualquer do espaço, 𝑃 = (𝑥, 𝑦, 𝑧), A é um ponto por onde passa a reta, 𝐴 = (𝑥0, 𝑦0, 𝑧0, ), 

𝜆 é o parâmetro e u o vetor diretor �⃗� = (𝑎, 𝑏, 𝑐), 𝑐𝑜𝑚 �⃗� ≠ 0 no espaço.  

Essas representações permitem associar a noção equação/vetor, teoricamente explicada 

e justificada por meio da noção de dualidade que, segundo Dias (1998), permite pensar as 

equações homogêneas11 como vetores, enquanto funcionais lineares do espaço dual12, 

associando a todo sistema de equações lineares e homogêneas o espaço gerado no dual dos 

funcionais lineares13. 

                                                 
11Segundo Faleiros (2009, p. 1-2) Equação linear homogênea que possui os termos independentes iguais a zero. 

Uma equação da forma 𝑎1𝑥1 +⋯+ 𝑎𝑛𝑥𝑛 = 𝑏 é chamada de equação algébrica linear nas variáveis 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛.. 

Os números reais 𝑎𝑖 são chamados de coeficientes e 𝑏 é a constante da equação. A primeira variável com 

coeficiente não nulo é chamada de variável principal e as demais são chamadas de variáveis livres, no caso da 

constante nula, 𝑏 = 0, denomina-se equação homogênea. Disponível em: 

http://posmat.ufabc.edu.br/attachments/043_notasdeaulaalgebralinearaplicada-faleiros.pdf. Acesso em 

20/12/2014.  
12Segundo Rocha (2008, p.13-14) , “seja V um espaço vetorial sobre um corpo 𝐾. Uma aplicação 𝛼:𝑉 → 𝐾, 

definida sobre todo 𝑉, é dita ser um funcional linear se 𝛼(𝑎𝑢 + 𝑏𝑣) = 𝑎𝛼(𝑢) + 𝑏𝛼(𝑣), ∀𝑢, 𝑣 ∈ 𝑉 e para todo 

𝑎, 𝑏𝜖𝐾. [...] O conjunto de todos os funcionais lineares de 𝑉 em 𝐾 é denominado espaço dual de 𝑉  e   denotado 

𝑉∗. O conjunto 𝑉∗ é um espaço vetorial (sobre 𝐾), ao definirmos (𝑎𝛼 + 𝑏𝛽)(𝑢) = 𝛼(𝑎𝑢) +
𝛽(𝑏𝑢), ∀𝛼, 𝛽𝜖𝑉∗, 𝑎, 𝑏 𝜖𝐾, 𝑢𝜖𝑉.”Disponível em: < 

http://posmat.ufabc.edu.br/attachments/043_livro%20algebra%20linear%20roldao.pdf>. Acesso em 18/12/2014. 
13 De acordo com Rocha (2008, p.9), considerando agora um conjunto de vetores 𝑉∗ ⊆ V , o espaço gerado por 

𝑉∗ ( espaço dual de 𝑉) denotado por <𝑉∗>, é o conjunto de todos os vetores de V que podem ser escritos como 

uma combinação linear finita de elementos de 𝑉∗. Disponível em: < 
http://posmat.ufabc.edu.br/attachments/043_livro%20algebra%20linear%20roldao.pdf>. Acesso em 18/12/2014. 
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Assim, para facilitar a compreensão de que tratavam de duas representações de um 

mesmo objeto matemático, nos parece interessante utilizar softwares matemáticos, como o 

GeoGebra e o Winplot, que possibilitam visualizar os ostensivos gráficos dessas 

representações. Ao estudar retas no plano, consideramos importante iniciar já nesse momento 

o trabalho com a noção de vetor, fato que corrobora com a proposta do PCNEM, ou seja, 

introduzir a noção de retas no plano tanto do ponto de vista geométrico (segmento de reta, 

direção e sentido), quanto algébrico (coordenadas). 

 A seguir, apresentamos as diferenças acerca das representações cartesiana e 

paramétrica de uma reta no plano, em ambos os softwares.   

 

FIGURA 2- REPRESENTAÇÕES CARTESIANA E PARAMÉTRICA DA RETA NO WINPLOT 

Representação cartesiana 

 

Representação paramétrica 

 

FONTE: O autor (2015) 

 

Uma vez representada graficamente uma reta utilizando-se o software Winplot, nos 

parece importante estabelecer a distinção entre o Winplot e o GeoGebra, haja vista que no 

Winplot  as representações da reta limitam-se apenas à passagem da representação paramétrica 

para a representação gráfica sem articular o ponto de vista paramétrico com a noção de vetor, 

enquanto no  GeoGebra esses mesmos ostensivos gráficos, conforme Figura 3, também podem 

ser visualizados, porém, com um diferencial, uma vez que na representação paramétrica pode-

se identificar o vetor diretor da reta representada graficamente.  
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FIGURA 3-REPRESENTAÇÕES CARTESIANA E PARAMÉTRICA NO GEOGEBRA 

 

 

FONTE: O autor (2015) 

 

Observamos ainda que a representação paramétrica de uma reta também pode ser obtida 

a partir de dois pontos distintos no plano cartesiano, por exemplo: 

𝐴(𝑎, 𝑏)

𝐵(𝑐, 𝑑)
𝑃(𝑥, 𝑦)

} ⇒ 𝑃 = 𝐴 + (𝐵 − 𝐴)𝑡, 𝑐𝑜𝑚 𝑡 ∈ 𝐼𝑅 

Ou seja: 

 (𝑥, 𝑦) = (𝑎, 𝑏) + (𝑐 − 𝑎, 𝑑 − 𝑏)𝑡 ↔ {
𝑥 = 𝑎 + (𝑐 − 𝑎)𝑡
𝑦 = 𝑏 + (𝑑 − 𝑏)𝑡

 

Chamam-se equações paramétricas da reta 𝐴𝐵. Segundo Lima (2001, p. 50), elas 

descrevem a trajetória do ponto 𝑃, em função do parâmetro 𝑡. Para 𝑡 = 0 temos (𝑥, 𝑦) = (𝑎, 𝑏). 

Para 𝑡 = 1, vale (𝑥, 𝑦) = (𝑐, 𝑑). Se 𝑎 = 𝑐 então 𝑥 ≡ 𝑎 é constante e 𝐴𝐵 é vertical. Sendo 𝑎 ≠

𝑐, então, para todos os valores de 𝑡 temos  𝑡 =
𝑥−𝑎

𝑐−𝑎
 : 

𝑦 = 𝑏 +
𝑑 − 𝑏

𝑐 − 𝑎
(𝑥 − 𝑎). 

Como 𝑡  assume todos os valores reais, o ponto 𝑃 descreve realmente a reta  que passa 

pelos pontos 𝐴 e 𝐵. 

Os exemplos acima mostram a possibilidade de tratar a noção de vetor14 já no ensino 

médio, o que vai ao encontro das OCEM (BRASIL, 2006, p.77), que afirmam que a inclusão 

da noção de vetor corrigiria uma distorção causada pelo fato de se tratar de um tópico 

                                                 
14 Segundo Venturi (2003, p.64), vetor é uma tripla constituída de uma direção, um sentido e um número não 
negativo ou o conjunto de todos os segmentos orientados de mesma direção, de mesmo sentido e de mesmo 
comprimento. 
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matemático importante, mas que está presente no ensino médio, explicitamente, apenas nas 

aulas de física. 

Ainda sobre o estudo de vetores no ensino médio, Wagner (2013, 4’56’’), na produção 

de uma videoaula15 sobre Geometria Analítica plana e espacial, no IMPA16 para o PAPMEM17 

em 2013, comenta: 

[...] no Rio de Janeiro se dá muita ênfase aos vetores, em São Paulo não. Em cada 

lugar do Brasil os vetores ora estão presentes, ora não estão, ora os vetores estão 

fazendo parte dos temas do ensino médio, ora vetores são coisas da Física! São objetos 

estranhos, mas não! Os vetores são objetos muito interessantes, eles são amigos, são 

fáceis de trabalhar e frequentemente, como vocês vão ver aqui produzem soluções dos 

problemas de forma muito elegante e muito rápida. 

 

Aqui, nos parece importante observar que introduzir a noção de vetor já no ensino médio 

auxiliaria os estudantes que ao iniciarem o ensino superior estariam preparados para 

compreender a noção de vetor articulada com as representações da reta no espaço introduzidas 

nas disciplinas de Geometria Analítica e Álgebra Linear e essas representações poderiam servir 

de suporte para a introdução dos espaços vetoriais de forma ainda mais abstrata. 

Observamos ainda que, em se tratando do ensino de retas e circunferências e o uso de 

tecnologias educacionais, como o GeoGebra e o Winplot, as OCEM (BRASIL, 2006) sugerem 

a utilização desse tipo de software, com base nos seguintes argumentos: “estes programas de 

expressão permitem trabalhar com coordenadas cartesianas e com coordenadas polares e que 

seus recursos, ao serem disponibilizados favorecem a exploração algébrica e gráfica 

simultaneamente”. Ainda, conforme esse documento, um trabalho que leve em conta essa 

exploração ajuda o estudante a entender o significado geométrico do conjunto solução de um 

sistema de equações lineares. 

Aqui ressaltamos que ao propor o trabalho com coordenadas polares encontramos uma 

possibilidade de pesquisar, em Geometria Analítica, sobre situações de ensino indicadas nos 

livros didáticos do ensino médio que apresentam o ponto de vista polar. 

Em um artigo sobre formas polares de curvas especiais com o Cabri-Géomètre II18, 

Baldin (2002) comenta que o ensino de geometria da educação básica no Brasil não tem dado 

a atenção devida à geometria de curvas planas; que, em geral, o ensino dessas curvas está 

centrado em sistemas de coordenadas cartesianas que conduzem às equações algébricas e seus 

                                                 
15 WAGNER, Eduardo. Geometria Analítica Plana e Espacial. IMPA. Rio de Janeiro, 2013. Disponível em: < 
http://video.impa.br/index.php?page=papmem-janeiro-de-2013>. Acesso em: 21 de dezembro de 2015. 
16 Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada. 
17 Programa de Aperfeiçoamento para Professores de Matemática do Ensino médio 
18O Cabri Géomètre é um software comercial de geometria dinâmicaproduzido pela companhia francesa Cabrilog 

e frequentemente utilizado em pesquisas sobre o ensino de matemática. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Software
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Geometria_din%C3%A2mica&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o_matem%C3%A1tica
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gráficos; e que o uso de coordenadas polares está restrito ao ensino superior, sendo explorado 

apenas em problemas ligados ao Cálculo Diferencial e Integral. Sendo assim, o autor propõe, 

com o auxílio do Cabri-Géomètre II, explorar representações na forma polar de algumas curvas 

interessantes que sirvam como auxiliar didático em nível elementar e que permitam algumas 

aplicações.  

O estudo de Baldin (2002) teve como objetivo capacitar os professores na metodologia 

de integração da tecnologia no contexto de ensino de matemática. 

Observamos na proposta de Baldin (2002) a intenção de evidenciar a importância do 

ponto de vista polar, que já deveria estar presente no ensino de retas e circunferências no plano, 

um dos objetivos de nossa pesquisa. A autora escolhe como motivação para o entendimento 

desse ponto de vista algumas curvas planas especiais, como exemplo, a espiral de Arquimedes. 

Em um artigo sobre coordenadas polares no ensino médio, Fontes e Muniz (2013, p.1), 

comentam que esse sistema contribui para o ensino e a aprendizagem de números complexos, 

e consideram as coordenadas como um elemento integrador, que permite abordar ambos os 

conceitos, e ainda revisitar a circunferência trigonométrica. Para essas afirmativas, foi aplicada 

uma sequência didática com estudantes do 3º ano do ensino médio, que revisitaram a 

trigonometria e estavam na fase inicial de aprendizagem dos números complexos. Segundo 

esses autores, pelas observações feitas ao longo das aulas e os relatos dos estudantes, a 

introdução de coordenadas polares no estudo de trigonometria e números complexos favoreceu 

o entendimento desses objetos matemáticos de ensino. (ibidem, p.14) 

Esse artigo de Fontes e Muniz contribui para a nossa pesquisa, pois evidencia a 

importância do estudo da representação polar e do seu ostensivo gráfico já no ensino médio.             

Assim, observamos que pesquisadores em didática da matemática19, procurando estudar 

essas expectativas institucionais, discutem os desafios impostos pelas questões associadas à 

transição entre os ensinos médio e superior.  

Sobre essa questão Artigue (2004) identifica os seguintes desafios: 

- A expansão quantitativa da escolarização, com relação ao ensino médio, já vem sendo 

considerada tanto no ensino como em pesquisas, mas ainda apresenta grandes dificuldades, 

enquanto no ensino superior esse desafio ainda não é tratado. Como exemplo para o ensino no 

Brasil podemos citar os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (BRASIL, 

2000) e o Currículo do Estado de São Paulo (SÃO PAULO, 2008); 

                                                 
19 Segundo Chevallard, Bosch e Gascón (1997) a didática da Matemática corresponde a ciência do estudo e da 
ajuda do estudo das questões matemáticas.  



42 
 

- A necessidade de adequação da introdução tecnológica ao ensino da matemática; a 

falta de incentivo à pesquisa, que atrai cada vez menos estudante e o fato da educação ser tratada 

como mercadoria, que fazem com que os sistemas educativos sigam regras de mercado. 

Não precisamos ir muito longe, no Brasil as grandes instituições do ensino privado, em 

ambos os níveis, seguem as regras desse mercado, visando uma nota de reconhecimento dos 

cursos superiores no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE), ou o 

atendimento aos conteúdos programáticos propostos no Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM).        

Concordamos com Artigue (2004) quando argui que os desafios existentes ultrapassam 

o tratamento matemático e didático, mas que é somente este último que podemos discutir e para 

o qual é possível propor novas formas de trabalho. A matemática, conforme a autora, é um 

edifício bem estruturado que possibilita um desenvolvimento e uma expansão constante e, além 

disso, pode ser vista como uma cultura. 

Em análise ao tema, Artigue cita o trabalho de Hall (1998, apud ARTIGUE, 2004) que 

apresenta três níveis na cultura matemática, são eles: 

- O nível formal, que corresponde às crenças sobre o que é matemática e quais 

ferramentas e métodos a legitimam; 

- O nível informal, que está associado aos esquemas de ação e de pensamento, às formas 

não explícitas de desenvolver, pensar e raciocinar em matemática que estão associadas à 

experiência e à prática; 

- O nível técnico, que corresponde às técnicas institucionalizadas e às teorias, isto é, a 

parte explícita do conhecimento matemático. 

Para Artigue (2004) os programas curriculares, os textos oficiais e os livros didáticos 

são fontes que permitem compreender como funcionam essas culturas, há também as 

ferramentas de avaliação e as observações diretas de estudantes de diferentes classes. Isso 

permite considerar uma cultura dominante no ensino secundário (lycée) francês e identificar os 

problemas encontrados na realidade das diferentes classes. 

No Brasil, podemos constatar essa situação quando nos deparamos com o vestibular da 

FUVEST20 e UNICAMP21, o ENEM22 e as avaliações do SARESP23, que correspondem às 

                                                 
20 FUVEST - Fundação Universitária para o Vestibular - uma instituição autônoma, responsável pela realização 

dos exames vestibulares de escolas de nível superior do Estado de São Paulo. O Vestibular FUVEST seleciona 

alunos para a USP e FCMSC-SP. 
21 UNICAMP - Universidade Estadual de Campinas. 
22 ENEM - Exame Nacional do Ensino Médio. 
23 SARESP - Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo. 
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diferentes culturas existentes para o ensino médio e que permitem identificar diversos 

problemas na realidade das diferentes classes sociais, cuja tentativa de minimizar o problema 

está associada à instituição das cotas para ingresso no ensino superior. 

No que se refere à introdução dos conceitos matemáticos Artigue (2004) comenta que 

existem restrições que fazem com que os estudantes tenham diferentes meios para experimentar 

e conjecturar uma dada situação proposta, de acordo com o seu curso. Segundo a autora, existe 

uma diversidade de dispositivos de ensino que tornam mais difícil a estruturação dos saberes, 

frente aos conhecimentos dos professores em relação a esses dispositivos. Essa dificuldade 

enfrentada pelos docentes está associada a sua formação universitária e a necessidade de um 

ensino pluridisciplinar.   

 Um dos exemplos clássicos vivenciados, atuando como docente em algumas escolas 

públicas e particulares da região metropolitana do Estado de São Paulo, diz respeito aos 

recursos tecnológicos que, em geral, são considerados nas propostas educacionais, mas muitos 

professores não estão preparados para utilizar softwares matemáticos e educacionais em suas 

aulas. Assim, acreditamos que uma pesquisa sobre conceitos de Geometria Analítica, utilizando 

softwares gratuitos como o Winplot e o GeoGebra, pode auxiliar no desenvolvimento desse 

trabalho. Mas, sabemos que muito ainda precisa ser feito, dadas as dificuldades no uso dos 

laboratórios de informática, seja pela falta de equipamentos, de pessoal ou de estrutura das 

instituições de ensino. 

Recentemente, em algumas escolas de municípios de São Paulo, os estudantes e 

professores receberam tablets24, mas como trabalhar com esses dispositivos sem a devida 

capacitação docente? E nas universidades, os licenciandos em matemática, raramente se 

utilizam de mídias digitais. Fica a cargo das Secretarias de Educação responderem à essa 

questão. 

Destarte, Artigue (2004) evidencia a necessidade dos estudantes entrarem em contato 

com a cultura matemática, que não pode se caracterizar pelo encontro de diversos domínios e 

problemas de forma superficial, para que não operacionalizem, estabilizem e estruturem seus 

conhecimentos.  

Entendemos que não é suficiente o uso de mídias digitais, sendo necessário, 

primeiramente, o domínio dessa cultura por parte do professor e, em seguida, um trabalho 

estruturado, nessa perspectiva, com os estudantes, por exemplo das escolas de São Paulo. 

 

                                                 
24 Tablet é um dispositivo pessoal em formato de prancheta que pode ser usado para acesso à Internet, organização 

pessoal, visualização de fotos, vídeos, leitura de livros, jornais e revistas e para entretenimento com jogos. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Internet
http://pt.wikipedia.org/wiki/Videogame
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1.1 Panorama de Pesquisas Correlatas  

 

Para justificar e mostrar a importância e originalidade da nossa pesquisa iniciamos a 

mesma com um estudo do panorama do processo de ensino e aprendizagem de retas e de 

circunferências, em Geometria Analítica, presentes em artigos, dissertações e teses nacionais e 

internacionais dos últimos 10 anos, bem como revistas e instituições para as quais tivemos 

acesso, via bibliotecas e Internet.   

Partimos da tese de Doutorado em Educação da Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPE), de Iolanda Andrade Campos Almeida, defendida em 2007 cujo título é “Identificando 

rupturas entre significados e significantes nas construções geométricas: um estudo em traçados 

de lugares geométricos bidimensionais envolvendo retas e circunferências”.  

A autora teve como objetivo identificar as dificuldades que interferem no 

desenvolvimento do raciocínio geométrico e resultam no não relacionamento entre os lugares 

geométricos que compõem uma figura geométrica e o desenho que a representa. O tema central 

deste trabalho é a Geometria Plana envolvendo os traçados básicos, que abrangem propriedades 

de equidistância e de determinação de ângulos pré-fixados, considerados elementos 

fundamentais, segundo a autora, na iniciação do estudo da geometria gráfica25 e tem como 

hipótese que essas dificuldades na resolução das construções geométricas estão na formulação 

das estratégias para a resolução de uma construção geométrica. Ainda em consonância com a 

tese da autora, os estudantes não empregam e nem envolvem princípios relativos à obtenção de 

lugares geométricos.   

Para atingir esse objetivo, adotou-se como método de investigação, focalizando a noção 

de lugar geométrico, a análise da relação assumida entre significados e significantes de 

conceitos envolvidos em um problema, verificando-se se as rupturas existentes entre eles eram 

ocasionadas por não se considerar os lugares geométricos presentes na construção geométrica. 

Foram propostas 10 atividades de construções geométricas com 39 estudantes vinculados aos 

cursos de Licenciatura em Desenho e Plástica, e Arquitetura e Urbanismo da UFPE.  

A fundamentação teórica está centrada nos trabalhos de Pierre Van Hiele, Efrain 

Fischbein e Raymond Duval sobre o desenvolvimento do pensamento geométrico e a teoria dos 

campos conceituais de Gérard Vergnaud sobre a formação de conceitos. 

                                                 
25Geometria gráfica é o estudo através do desenho, de qualquer propriedade de forma. Pode ser bidimensional 

(Desenho Geométrico), ou tridimensional (Geometria Descritiva). 
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A autora conclui que a investigação não teve questões metodológicas de natureza 

didática, pois seu foco está em identificar as dificuldades na resolução de problemas e os 

resultados encontrados mostraram que, efetivamente, as propriedades e as representações de 

conceitos são dissociadas. 

Essa pesquisa contribui para nosso trabalho na medida em que consideramos o lugar 

geométrico dos pontos que definem uma reta e uma circunferência, no plano, como um fator 

importante para a demonstração de sua equação nos pontos de vista paramétrico, cartesiano ou 

polar, tema central de nossa pesquisa. E que a ausência ou o pouco trabalho que se tem com o 

conceito de lugar geométrico, na Geometria Analítica lecionada no ensino médio, pode ser a 

causa da ruptura apresentada por Almeida (2007). 

A dissertação de Mestrado em Educação Matemática da Universidade Bandeirante de 

São Paulo – UNIBAN, de Anderson Antonio de Araújo, defendida em 2011  e intitulada 

“Abordagem de alguns Lugares Geométricos Planos em um Ambiente de Geometria 

Dinâmica26”, teve como objetivo aplicar uma pesquisa exploratória sobre abordagem de alguns 

lugares geométricos, com seis estudantes do 9º ano do ensino fundamental de uma escola 

estadual em dois ambientes de aprendizagem: um ambiente estático (papel, lápis, régua, 

transferidor e compasso) e  um ambiente de geometria dinâmica. 

Este estudo teve como referenciais teóricos a Engenharia Didática, a Teoria das 

Situações de Didáticas e o Contrato Didático de Guy Brousseau que permitiram a elaboração e 

aplicação de oito atividades referentes a lugares geométricos.  

Como elemento motivador, o trabalho se apoiou nos aspectos históricos de lugares 

geométricos e na análise de alguns livros didáticos utilizados nas últimas décadas. Os resultados 

apresentados mostraram que a noção de lugar geométrico evolui ao longo do tempo, mas só 

recentemente tem sido abordada de maneira mais qualificada nos livros didáticos, e, o ambiente 

de geometria dinâmica favorece o processo de ensino e aprendizagem de lugares geométricos. 

Esse trabalho vem ao encontro de nossa pesquisa na medida em que valoriza a evolução 

histórica do lugar geométrico das curvas planas que emergiram naturalmente na busca de 

soluções para problemas clássicos que foram apresentados no presente estudo, ele evidencia 

que o ambiente de geometria dinâmica leva vantagens em relação ao ambiente estático.   

                                                 
26Segundo Gravina et. al. (2011, p.26), um software que propicia um ambiente de geometria dinâmica pode ser 

entendido como “uma mídia digital que disponibiliza régua e compasso virtuais, que são instrumentos clássicos 

com os quais são feitas as construções geométricas, só que agora em ambiente virtual”. 



46 
 

Em nossa pesquisa vamos utilizar esse ambiente de geometria dinâmica com a 

finalidade de evidenciar o lugar geométrico de retas27 e de circunferências, no plano, 

objetivando o entendimento das equações dessas curvas, que por meio de suas propriedades 

geométricas permite a identificação de suas representações cartesianas, paramétricas ou polar. 

Em uma dissertação de Mestrado em Educação Científica e Tecnológica da 

Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, de Madeline Odete Silva, defendida em 2008, 

e cognominada “Esboço de curvas: uma análise sob a perspectiva dos Registros de 

Representação Semiótica” apresentou-se um estudo do esboço de curvas, baseado no uso da 

interpretação global das propriedades figurais proposta por Raymond Duval. 

Para atingir esse objetivo, a autora utilizou a teoria sobre os Registros de Representação 

Semiótica de Duval, evidenciando as especificidades das operações cognitivas de tratamento e 

conversão que possibilitam esta interpretação das propriedades figurais da curva, que por meio 

de transformações geométricas de translação e simetria favorecem o entendimento entre a 

expressão algébrica de uma curva e o seu esboço no plano cartesiano, possibilitando a 

conversão entre essas duas maneiras de representação da curva. Concluiu por meio de uma 

análise das formas de abordagem do esboço de curvas em livros didáticos, que existe uma 

tendência pautada no uso de pares ordenados (pontual) que dificulta a conversão inversa.   

Nas suas considerações finais Silva (2008, p. 132) comenta que a pesquisa focou-se no 

estudo analítico de algumas curvas estudadas no ensino médio, mas que as curvas cônicas 

poderiam ser estudadas com a mesma proposta. 

O que observamos de importante nesse trabalho é que a autora propõe o estudo das 

curvas representadas como funções de forma analítica, a partir da variação dos valores reais de 

seus parâmetros, considerados pela mesma como coeficientes, ou seja, quando o enfoque é 

analítico as funções podem assumir a característica de equações explícitas, 𝑦 = 𝑓(𝑥), em 

Geometria Analítica. Talvez um dos problemas comuns no ensino médio seja não perceber que 

trabalhar funções desse tipo é atuar no campo da Geometria Analítica. 

A dissertação de Mestrado em Educação Matemática da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo – PUC/SP, de Márcia Varella, defendida em 2010  e entitulada“Prova e 

demonstração na Geometria Analítica: Uma análise das organizações e didática e matemática 

em materiais didáticos”  teve como objetivo analisar como os autores de materiais didáticos do 

                                                 
27 Nesta pesquisa, entendemos uma reta de um plano que passa por dois pontos A e B como o lugar geométrico 

dos pontos do plano alinhados com A e B.  
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ensino médio organizaram as tarefas propostas, envolvendo provas e demonstrações no 

conteúdo de Geometria Analítica para a 3ª série do ensino médio.  

Para atingir esse objeto, a supracitada autora, com o intuito de promover algumas 

reflexões sobre esse tema, analisou livros didáticos do PNLEM28 (BRASIL, 2008) e os cadernos 

bimestrais adotados pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo – SEESP (SÃO 

PAULO, 2010), disponibilizados para estudantes e professores, distintamente. Para essa análise 

foram consideradas as tarefas propostas, em Geometria Analítica, sobre o estudo da equação de 

reta. Como fundamentação teórica foi usada a Teoria Antropológica do Didático de Chevallard 

(1998), que focaliza o estudo das organizações praxeológicas – matemáticas e didáticas – 

pensadas para o ensino e aprendizagem da matemática e que permitiu a análise dos materiais e 

o trabalho de Balachef (1988), que estuda a tipologia de provas produzidas por estudantes. 

Como resultados, a análise dos materiais revelou que trabalho com provas e 

demonstrações em materiais didáticos não foi abandonado, porém a clareza dos termos 

pertencentes ao sistema dedutivo é insatisfatória quanto à compreensão do que seja passível de 

demonstração em Matemática.  

  Observamos que a pesquisa da autora se limitou à reta, em Geometria Analítica, 

apresentando sua equação somente no ponto de vista cartesiano. Em nossa pesquisa, supomos 

que o ponto de vista paramétrico favorece o entendimento da reta e, obviamente, das suas 

equações paramétricas. O trabalho contribui na medida em que a reta, na Geometria Analítica 

do ensino médio, pode ser representada por equações cartesianas, paramétricas e polares. Nesse 

sentido, proporemos uma sequência de ensino que evidencie essa hipótese.  

Na dissertação de Mestrado Profissional em Ensino de Matemática da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP, de Raquel Santos Silva, defendida em 2014  

entitulada “Estudo da reta em Geometria Analítica: uma proposta de atividades para o ensino 

médio a partir de conversões de Registros de Representação Semiótica com o uso do software 

GeoGebra” investigou-se a possibilidade de utilização de um software de geometria dinâmica, 

o GeoGebra, contribuir nos pontos de vista cognitivo e matemático para uma melhor 

compreensão do objeto matemático reta, em relação a Geometria Analítica, na 3ª série do ensino 

médio.  

Para atingir os objetivos, o estudo é fundamentado na teoria dos registros de 

representação semiótica de Duval e como metodologia, utilizou-se a engenharia didática, fato 

que permitiu construir uma sequência de ensino composta por quatro atividades cujo foco 

                                                 
28PNLEM: Programa Nacional do Livro para o Ensino Médio. 
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principal é o estudo da reta, suas diferentes formas de representação e a coordenação entre os 

registros algébrico, gráfico e da língua natural. Os resultados apresentados mostram que o 

GeoGebra favorece a assimilação do objeto reta.   

A pesquisa da autora contribui para nossa hipótese, de que o estudo de reta em 

Geometria Analítica no ensino médio se dá apenas no ponto de vista cartesiano. Outro detalhe 

importante, presente no aludido trabalho, é a condição de alinhamento de três pontos, no qual 

dados três pontos quaisquer no plano, verifica-se pelo cálculo do determinante de uma matriz 

de ordem 3, uma forma prática de determinar a condição de alinhamento que, segundo nossa 

perspectiva de trabalho, precisa ser demonstrada, pois, o estudante não consegue estabelecer 

uma justificativa do uso do determinante, que acaba se transformando em mais uma fórmula. 

Outra estratégia para essa condição, é trabalhar com as razões entre as variações das ordenadas 

e abscissas dos referidos pontos para aqueles que desconhecem o teorema de Tales. Esse tipo 

de raciocínio está muito mais próximo do ponto de vista paramétrico, presente em nossa 

pesquisa. 

Por meio do GeoGebra, pode-se observar que o software é utilizado para dar as 

respostas, como no caso da Atividade 1, proposta pela autora, conforme Figura 4 abaixo: 

     FIGURA 4-ATIVIDADE 1 SOBRE RETA 

 
       FONTE: Silva (2014, p. 90) 

 

Em situações como essa é interessante que os estudantes escolham três pontos, que 

devem estar alinhados ou não, e, sem o recurso do GeoGebra, determinem a condição de 

alinhamento. Ao emergirem erros conceituais, interagindo com o GeoGebra, conjectura-se uma 
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nova estratégia para o problema. Nesse sentido, iremos propor uma sequência que envolva reta, 

mas que permita ao estudante realizar escolhas para uma interação com o plotador gráfico.   

Na dissertação de Mestrado em Matemática da Universidade Federal do Ceará – UFCE, 

de João Gilberto Gonçalves Nunes, defendida em 2014, cujo título é “Cônicas Unificadas em 

Coordenadas Polares para uma nova abordagem no ensino médio” estudou-se, de maneira 

sucinta, as características e os principais elementos algébricos e geométricos das secções 

cônicas. O citado estudo não apresentou uma fundamentação teórica que embasasse o seu 

trabalho. Por um contexto histórico e aplicações das cônicas verificou-se que, segundo um 

sistema cartesiano, é possível estabelecer uma representação global das cônicas por meio de 

uma equação algébrica do segundo grau em duas variáveis. Em seguida, propõe-se uma 

abordagem, segundo o autor “inovadora”, para o ensino médio, que corresponde ao estudo das 

cônicas por meio de uma forma complementar a sua definição pela excentricidade, convergindo 

para a equação geral unificada das cônicas em coordenadas polares.  Segundo o autor essa forma 

generalizada e absolutamente simples de se representar as cônicas é tida como facilmente 

manipulável e reflete em si mesma uma beleza singular da matemática, a rainha das ciências. 

(NUNES, 2014, p. 6).  

O autor define as equações paramétricas da elipse, hipérbole e parábola, mas quando 

sugere atividades, não propõe questões com esses conceitos, o que consideramos importante na 

nossa pesquisa, pois trata-se do ponto de vista paramétrico.   

No decorrer do trabalho o autor também apresenta reta e circunferência em coordenadas 

polares, mas não sugere que seja trabalhado no ensino médio e neste sentido, proporemos a sua 

implementação, após uma análise de uma sequência de ensino que trate desses temas.   

A dissertação de Mestrado Profissional em Educação Matemática da Universidade 

Federal de Juiz de Fora – UFJF, de Susana Ribeiro Soares, defendida em 2013 cujo título é 

“Um estudo histórico do ensino de Geometria Analítica no curso de matemática da UFJF nas 

décadas de 1960 e 1970” baseou-se na análise de apostilas adotadas e indicadas como referência 

bibliográfica por várias décadas, em entrevistas com professores e ex-alunos do ex-professor 

da UFJF, Hélio Siqueira Silveira, autor deste material e em levantamento bibliográfico de obras 

de Geometria Analítica. Comparando-se com o acervo bibliográfico do Instituto de Matemática 

e Estatística da USP, observa-se uma similaridade de contextos.  

Como resultado, pode-se notar que as apostilas trazem conteúdos que se estabilizarão 

no ensino superior, como o estudo de vetores, especialmente a partir da representação por 

coordenadas e outros que não se estabilizarão como é o caso da geometria vetorial no plano. 
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Como contribuição para nossa pesquisa, a autora apresenta uma segunda apostila de 

Geometria Analítica plana do professor Hélio Siqueira Silveira, que trata das cônicas e das 

curvas clássicas datada de 1968 e nessa apostila, do capítulo I ao VI, são apresentadas as 

equações das cônicas na forma cartesiana, paramétrica e polar. Sobre as representações de reta 

e circunferência na forma polar, a autora comenta:  

 

O capítulo VII é de extrema importância para o Cálculo. São trabalhadas as relações 

entre coordenadas cartesianas e polares. Nos exercícios, espera-se que, dada uma 

equação cartesiana, o aluno consiga escrevê-la na forma polar e vice-versa. São vistas 

as representações polares da linha reta e da circunferência. (SOARES 2013, p. 79) 

  

 

Isto comprova que, em dado momento recente da história, retas e circunferências eram 

tratadas no currículo da disciplina Geometria Analítica do ensino superior, em três pontos de 

vista, o paramétrico, o cartesiano e o polar. Desde modo, é relevante elucidar que elas ainda 

permanecem nas ementas dessa disciplina em algumas instituições de ensino superior, como 

veremos adiante.  A pesquisa também evidencia a importância da articulação entre os pontos 

de vista cartesiano e polar para o estudo do Cálculo Diferencial e Integral.  

A autora ainda comenta, após algumas entrevistas com ex-professores da USP, que 

“ficou clara a importância de livro texto para o ensino de Geometria Analítica e o papel do livro 

do Paulo Boulos como uma referência importante para a organização da disciplina por um longo 

tempo”. (p.109)    

A seguir apresentamos os artigos que tratam do nosso tema de pesquisa, e que vão 

contribuir para o desenvolvimento de nosso trabalho. 

 No artigo de Lopes e Seixas (2013) é apresentado um estudo sobre as curvas cônicas 

(elipse, hipérbole e parábola) definidas em termos do foco e da reta diretriz, utilizando o 

GeoGebra para visualizar e investigar os resultados demonstrados. Trata-se da divulgação dos 

resultados da pesquisa realizada por Lopes (2011) que tem como tema principal a unificação 

das cônicas representadas por equações cartesianas ou polares. Os autores comentam que o 

sistema de coordenadas polares é importante na representação de lugares geométricos, pois 

simplificam as equações e o estudo de curvas determinadas por estes lugares, tendo importantes 

aplicações, como a obtenção das Leis de Kepler (leis do movimento planetário). 

Em nossa pesquisa, introduzimos em uma sequência de ensino, o estudo da 

circunferência e como sugerem esses autores, ela é representada nas formas cartesiana ou polar.   

Diante do exposto, vamos relatar algumas pesquisas que tratam da transição entre os 

ensinos médio e superior, mesmo que não explorem o tema curvas planas, que por essa 
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ausência, revelam a importância desta pesquisa ao estudar a transição para a noção de curvas 

planas em Geometria Analítica, por meio da articulação entre os pontos de vista, cartesiano, 

paramétrico e polar dessa noção.  

Em relação às pesquisas sobre transição do ensino médio e superior ou equivalentes 

encontradas em artigos de revistas e congressos internacionais, destacamos o artigo de 

Ghislaine Gueudet (2008) intitulado “Secondary-tertiary transition and evolutions of didactic 

contract: the example of duality linear álgebra”. Gueudet (2008), ao concluir sua habilitação29, 

apresenta uma síntese de pesquisas em didática da matemática sobre a transição entre os ensinos 

médio e superior por meio das dificuldades apresentadas pelo ensino de Álgebra Linear no 

início da graduação. 

A autora distingue diferentes maneiras de observar a transição entre os ensinos médio e 

superior, levando à proposição de diferentes ações didáticas, classificadas como: 

- Olhar sobre os modos de pensar, que corresponde aos saberes mais complexos e, 

consequentemente, exigem novas formas de pensar. Em relação a esse olhar, a autora cita o 

trabalho de Grey et al. (1999, apud Gueudet, 2008) que parte de um conjunto de propriedades 

que serão utilizadas na construção de objetos do saber matemático e de deduzir outras 

propriedades desse objeto e, nesse caso, é necessário um pensamento matemático avançado. 

Segundo Gueudet (2008), o motivo pelo qual os estudantes não são capazes de apresentar 

exemplos e dar contraexemplos é a não compreensão de uma determinada noção matemática. 

De acordo com nossa pesquisa, podemos considerar o modo de pensar de técnicas que 

levam a equação reduzida de uma reta a partir das coordenadas de dois pontos conhecidos. 

Primeiro descobre-se o valor 𝑚 do coeficiente angular e, em seguida, escolhe-se um ponto dessa 

reta substituindo na equação 𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑛, que permite encontrar o coeficiente linear e, 

portanto, a equação reduzida da reta. Para deduzir outras propriedades desse objeto matemático, 

como a forma polar, é necessário a passagem da representação cartesiana para uma 

representação polar dessa reta, e vice-versa, que utiliza a técnica 𝑥 = 𝜌𝑐𝑜𝑠𝜃 e 𝑦 = 𝜌𝑠𝑒𝑛𝜃  para 

abscissa e ordenada, respectivamente, e 𝑡𝑔𝜃 =
𝑦

𝑥
  como funções trigonométricas, oque exige 

saberes mais complexos e, consequentemente, novas formas de pensar.     

 

-Olhar sobre a organização dos conhecimentos: corresponde a uma reorganização da 

rede de conhecimentos. Para tanto, a autora considera os trabalhos de Rey et al. (2003, apud  

                                                 
29 Corresponde ao trabalho de pesquisa, orientado por pesquisador habilitado e apresentado para o júri, que 

qualifica o doutor para se tornar orientador. É uma complementação da pesquisa realizada pelo candidato após o 

doutorado. (ANDRADE 2012, p. 25)   
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Gueudet, 2008). Este coloca em evidência a necessidade de se levar em conta as novas práticas 

de referência, ou seja, ao trabalho dos professores de matemática e as novas necessidades em 

relação ao que se espera que possa ser desenvolvido pelos estudantes. 

Sobre as novas práticas, citamos o estudo de Robert (1997, 1998) que apresenta 

exemplos para o trabalho esperado dos estudantes em relação às demonstrações em matemática. 

Robert observa que no ensino superior essas deduções se tornam mais longas e podem levar em 

conta dois tipos de raciocínios análogos para uma mesma demonstração, exigindo vários 

argumentos mais ou menos interligados que podem dificultar a identificação de seu papel. 

Robert (1997, 1998) observa que o implícito do verdadeiro ou falso corresponde a uma 

dificuldade incontornável e os quantificadores podem tornar-se indispensáveis; mas não é fácil 

saber anteriormente se é o caso de utilizá-los. Explica que não podemos demonstrar tudo, uma 

vez que é preciso considerar o nível de conceituação em que nos encontramos, pois, cada nível 

pode ser visto como uma prateleira em um campo conceitual de conhecimentos matemáticos, 

que corresponde a uma organização coerente de uma parte desse campo. Cada nível se 

caracteriza pelo objeto matemático que é apresentado pelos seus teoremas e métodos a ele 

associados e que possibilita a solução de problemas e situações que os estudantes encontram 

em diferentes momentos do processo de ensino e aprendizagem. 

Sobre as práticas dos professores de matemática, Robert (1997, 1998) salienta quais 

podem ser consideradas como necessárias para o desenvolvimento dos estudantes, como a 

disponibilidade de um grande número de conhecimentos, de sua organização e da relação entre 

eles. Ressaltando-se, ainda, a importância de dispormos de vários tipos de questionamentos, 

haja vista que, para o matemático de profissão, existem sistemáticas, mesmo que implícitas: 

questões de estrutura, homogeneidade, coerência, integração sobre o caráter local ou global, 

questões de existência, unicidade, entre outras.  

Ainda sobre os professores de matemática, Robert (1997, 1998) observa que esses 

recorrem a situações de referência que lhes são suficientemente familiares, possibilitando 

observar as distorções, testar as hipóteses e conjecturas. Além disso, o aludido estudo lembra 

que a escrita em matemática é uma atividade importante do trabalho do matemático, pois causa 

uma dinâmica de questionamentos mais precisos e rigorosos. 

Sobre as atividades esperadas dos estudantes de matemática, Robert (1997, 1998) faz 

algumas considerações em relação à transição entre os ensinos médio e superior, são elas: a 

atividade de escrever (torna-se primordial e conduz a exigências suplementares porparte dos 

professores): o trabalho individual (exige do estudante um tempo considerável para o trabalho 

em casa e nas demonstrações em matemática que variam de acordo com os diferentes cursos). 
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As práticas dos professores de matemática e as atividades esperadas dos estudantes 

apresentadas por Robert (1997,1998), na transição entre os ensinos médio e superior, são 

pertinentes a ressalva apresentada por Gueudet (2008) sobre as dificuldades encontradas pelos 

estudantes para iniciar, controlar e validar seu raciocínio quando enfrentam um novo problema 

ou uma nova situação. 

Sobre essa ressalva, a autora cita a pesquisa de Battie (2003, apud GUEUDET, 2008) 

que ao propor a seguinte tarefa aos estudantes: “demonstrar que raiz de 2 não é racional”, 

observa que para os mesmos faltam automatismos, iniciativas e dificuldade em raciocinar por 

absurdo.  

Segundo Gueudet (2008), o que falta aos estudantes em relação ao raciocínio aritmético 

são as dimensões organizadoras e operatórias e os meios de controle dos resultados encontrados. 

Nesse caso, o processo de transição deve ser longo, pois é necessário que se construa uma rede 

de situações de referência e que se adquira experiência matemática, como foi possível 

identificar na proposta de Robert (1997, 1998) sobre as práticas a serem desenvolvidas pelos 

estudantes. Segundo Gueudet (2008), como ação didática, deve-se auxiliar os estudantes a 

encontrarem situações variadas que lhes sirvam de referência e que lhes permitam adquirir os 

meios de controle necessários. Também é preciso considerar problemas que exigem autonomia 

dos estudantes e respeitar o tempo de pesquisa, indispensável para a realização do trabalho 

proposto. 

Isso nos faz lembrar que os cursos de pré-cálculo, no ensino superior, são colocados 

como uma espécie de nivelamento para que os estudantes estejam preparados para a disciplina 

Cálculo Diferencial e Integral e que de acordo com essas pesquisas, deveria ser uma disciplina 

contínua, articulando conhecimentos retrospectivos com os novos.  

Um exemplo da organização dos conhecimentos, está presente em nossa pesquisa, 

quando consideramos os elementos ponto e raio de uma circunferência representados, 

respectivamente, pelas coordenadas do centro e a medida do raio, que por meio do lugar 

geométrico dos seus pontos em relação ao centro (propriedade do teorema de Pitágoras), obtém 

sua equação cartesiana, mas quando representadas por diversos pontos de vista, como o 

paramétrico e o polar, exige uma reorganização da rede de conhecimentos dessas propriedades 

por parte do estudante.  

Seguimos com a explicação sobre os diferentes olhares: 

-  Olhar a linguagem e outros modos de comunicação: corresponde a utilização de uma 

nova linguagem matemática, que exige novos símbolos e um novo tipo de discurso, utilizando 

novas regras de comunicação, como as demonstrações e exigências de rigor.  
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Gueudet (2008) após observar que, em geral, os estudantes não empregam corretamente 

essa nova linguagem e não respeitam as novas regras de comunicação, mostra um exemplo de 

Nardi e Lannone (2005, apud GUEUDET, 2008), onde as autoras observam que: ao responder 

a questão “Seja 𝑥 ∈ 𝐼𝑅 tal  que 𝑥 ≥ 0 𝑒 ∀𝑛 ∈ 𝐼𝑁∗, 𝑥 < 1/𝑛. Qual o valor de 𝑥?”, os estudantes 

consideraram que 𝑥 = 0, o que corresponde a uma resposta que “soa matemática”. 

A autora refere-se ainda ao trabalho de Durand-Guerrier e Arsac (2003, apud 

GUEUDET, 2008) mostrando que os estudantes não utilizam as regras da lógica para explicitar 

o trabalho realizado nas demonstrações. Então, quando essas são falsas, o professor é capaz de 

localizá-las por meio dos conhecimentos matemáticos e não pelos conhecimentos de lógica.  

Sobre conhecimentos de lógica a autora cita o trabalho de Dreyfus (1999, apud 

GUEUDET, 2008) que assim assevera:  

 

[...] não existe um ensino explícito do que é um argumento matemático válido. 

Existem variações de rigor nos livros didáticos e não existem critérios de validade 

para uma produção escrita dos estudantes que sejam os mesmos para todos os 

professores. (p.6) 

 

O levantamento dessas pesquisas conduz Gueudet (2008) a utilizar a seguinte metáfora: 

a transição em relação ao modo de comunicação corresponde à chegada a um novo país, 

portanto, ao encontro de uma nova língua e de novas leis e regras. Para tal, a ação didática 

proposta pela autora seria ensinar essa nova língua e essas novas leis e regras de forma explícita, 

o que, muitas vezes, exige uma adaptação do conteúdo de ensino. 

Aqui consideramos, como exemplo de nossa pesquisa, o momento em que os estudantes 

do 1º ano do ensino médio estão no processo de aprendizagem da noção de função afim que 

está sendo desenvolvida no domínio das Funções, é a mesma entendida, no 3ºano do ensino 

médio, no domínio da Geometria Analítica, agora na forma de equação da reta, e que exige essa 

ação didática proposta por Gueudet (2008).   

Por fim, Gueudet (2008) considera como modo de analisar a transição, quando o olhar 

é centrado na instituição, observando que a matemática praticada no ensino médio é diferente 

daquela que será trabalhada no ensino superior. Isto ocorre, levando-se em conta que um 

conteúdo é tratado de forma diferente, para tarefas de mesmo tipo. São propostas novas técnicas 

associadas ao conceito matemático a ser estudado, como exemplo citamos a pesquisa de Silva 

(2012) que apresenta exemplos de tipos de tarefas sobre função quadrática, que são 

desenvolvidas de diferentes formas dependendo do conceito em jogo, que por sua vez está 

associado ao nível de escolaridade, isto é, fundamental, médio ou superior. 
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Silva (2012) utiliza como referencial teórico central a noção de organização 

praxeológica de Chevallard (2002, 2002a), o que lhe permite identificar as organizações 

matemáticas e didáticas por meio da análise de livros didáticos indicados para essas etapas 

escolares. 

Nesse sentido, Gueudet (2008) indica que o estudo da transição sob a observação da 

instituição permite identificar as dificuldades de emprego de novas técnicas pelos estudantes 

que utilizam aquelas desenvolvidas no ensino médio e que não são suficientes para responder 

as tarefas propostas no ensino superior. 

Procurando explicitar essas dificuldades encontradas pelos estudantes, Gueudet (2008) 

cita o trabalho de Bosch et al. (2004, apud GUEUDET, 2008), observando que nas instituições 

de ensino médio espanholas, em geral, cada tipo de tarefa corresponde à uma técnica, existindo 

poucas atividades de modelagem ou interpretação. Os diferentes tipos de tarefas não são 

articulados entre si e raramente se propõem tarefas abertas. Sendo que na transição não se prevê 

um retorno aos tipos de tarefas encontradas no ensino médio, correspondendo a uma expectativa 

institucional afastada do trabalho realizado anteriormente. 

Jammal (2011, p.215), em sua pesquisa sobre as relações institucionais esperadas e 

existentes para introdução, desenvolvimento e articulação dos pontos de vista cartesiano e 

paramétrico das noções de ponto e reta no plano, no ensino médio, ao analisar as provas de dois 

vestibulares bastante concorridos, de duas grandes instituições de ensino superior do Estado de 

São Paulo, ocorridas nos últimos seis anos, constatou que, em geral, as tarefas propostas aos 

estudantes, que envolvem a Geometria Analítica, exigem propriedades da noção de ponto e reta 

de forma separada, enquanto que em macro avaliações exige-se a aplicação de várias 

propriedades, sendo muitas vezes interdependentes e que, por isso, podem acarretar problemas 

aos estudantes que estão acostumados a trabalhar estas propriedades separadamente.  

Sobre o estudo da transição associado ao olhar sobre a instituição, Gueudet (2008) cita 

o trabalho de Castela (2004, apud GUEUDET, 2008), no qual a autora observa duas diferentes 

formas de ensino encontradas na França, correspondendo a expectativas institucionais 

diferentes. A autora mostra que os estudantes que seguem seus cursos universitários são 

confrontados com exames frequentes, preparados pelos próprios professores para um conjunto 

limitado de conteúdos e, em geral, com exercícios trabalhados em aula que exigem a aplicação 

das técnicas desenvolvidas no curso. Assim, as expectativas em relação ao trabalho dos 

estudantes podem ser consideradas como reprodução das técnicas sobre exercícios já 

conhecidos. 
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Em nossa pesquisa, identificamos o caso da representação da reta no plano a partir de 

dois pontos quaisquer, para a qual, em geral, o estudante se utiliza do determinante de uma 

matriz de ordem 3. No ensino superior, em Geometria Analítica, a tarefa se mantém a mesma, 

mas outras técnicas são desenvolvidas a partir da introdução da noção de vetores, o que não é 

comum para o estudante que inicia o ensino superior.  

Dessa forma, até este momento, mostramos que as análises apresentadas, dos diferentes 

olhares na transição, têm como referência as diferentes expectativas institucionais, 

considerando-se os conhecimentos retrospectivos sobre noções de retas e circunferências, que 

podem ser considerados como mobilizáveis e disponíveis pelos estudantes na transição entre o 

ensino médio e o ensino superior. 

A seguir destacamos a existência de outros trabalhos publicados em congressos e 

revistas internacionais que discutem, de forma específica, as dificuldades dos estudantes do 

ensino superior nas disciplinas de Álgebra Linear e Cálculo Diferencial e Integral. 

Artigue (2004), em uma pesquisa sobre o modo de olhar o institucional, após analisar 

as condições do ensino universitário na França, identifica muitos desafios e ressalta a 

massificação do ensino, a defasagem em relação ao secundário e a evolução tecnológica como 

problemas que merecem a atenção dos pesquisadores de Educação Matemática. 

Para as pesquisas de Álgebra Linear, identificamos os trabalhos de Artigue e Dias 

(1995), Dorier (1993), Rogalski (1990), Rogalski et al. (2001), Hillel e Sierpinska (1994), 

Sierspinska et al. (1997) que, em geral, correspondem a estudos sobre novas formas de 

tratamento das noções de Álgebra Linear desenvolvidos em outros países. 

Em relação ao contexto nacional, identificamos as pesquisas que foram realizadas no 

mesmo projeto que se insere a presente pesquisa sobre a transição entre ensino médio e superior. 

Esses trabalhos se moldam ao olhar institucional e à organização dos conhecimentos.  

- Faro (2010), elaborou dissertação de mestrado  intitulada “Os conhecimentos supostos 

disponíveis na transição entre o Ensino Médio e o Ensino superior: O caso da noção de sistemas 

de Equações Lineares”, cujo objetivo foi estudar a noção de sistemas de equações lineares na 

transição entre os ensinos médio e superior, bem como verificar se as dificuldades dos 

estudantes do ensino superior em relação a esse objeto matemático estão associadas à falta de 

conhecimentos retrospectivos que, em geral, são supostos conhecidos pelos estudantes no 

ensino superior.  

- Simião (2010), em dissertação de mestrado intitulada “A noção de matriz na transição 

entre o Ensino Médio e o Superior”, buscou identificar, por meio de uma análise documental, 
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as propostas para as diferentes relações institucionais esperadas e existentes no tratamento das 

noções de matrizes, suas operações e propriedades. 

- Jammal (2011), em dissertação de mestrado intitulada “Os ostensivos e não ostensivos 

utilizados no estudo das noções de ponto e reta no plano no Ensino Médio”, identificou os 

ostensivos e não ostensivos utilizados no estudo das noções de ponto e reta no plano, quando 

se introduz as primeiras noções de Geometria Analítica no ensino médio. Uma pesquisa 

relevante, por tratar de noções presentes em nosso trabalho. 

- Andrade (2012), em sua tese de doutorado intitulada “Expectativas Institucionais 

Relacionadas à Transição entre o Ensino Médio e Ensino Superior para o caso da noção de 

Função Exponencial”, objetivou caracterizar a transição para o caso da noção de função 

exponencial na transição entre o ensino médio e o ensino superior. 

- Silva (2012), na dissertação de mestrado intitulada “A noção de Função Quadrática na 

Transição entre os Ensinos Fundamental, Médio e Superior”, trata do estudo das relações 

institucionais associadas à noção de função quadrática, com o objetivo de identificar os tipos 

de tarefas que sobrevivem/reconstroem quando se considera a transição entre os ensinos 

fundamental, médio e superior. 

Certamente existem outros trabalhos que tratam da transição, mas apresentamos acima 

os que se aproximam da nossa problemática de pesquisa. Esse recorte permitiu considerar a 

inexistência de pesquisas diretamente ligadas às questões institucionais e à organização dos 

conhecimentos no processo de ensino e aprendizagem das noções de reta e circunferência, e 

que justifica a importância da nossa proposta de pesquisa.  

A partir dos resultados apresentados nesse panorama sobre as pesquisas existentes, 

justificamos a importância da nossa pesquisa e na sequência, apresentamos as questões que 

conduziram a problemática da mesma.  

 

1.2 Questões Iniciais e Problemática da Pesquisa  

Na Geometria Analítica do ensino médio, espera-se que o estudante compreenda a noção 

de ponto; distância entre pontos; retas; posições relativas entre retas e circunferências no plano. 

Nossa experiência mostra que esse estudante ingressando no ensino superior, em geral, tem 

dificuldade em interpretar propriedades geométricas, como o lugar geométrico, para a dedução 

da equação de reta e circunferência no plano.  

No ensino médio quando se trabalha com a noção de vetores em física, não se introduz 

a noção de representação paramétrica da reta e consequentemente não se articula com as 
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representações cartesianas da reta em matemática, o que auxiliaria na identificação das 

representações gráficas desse objeto, no caso uma reta no plano como podemos observar no 

exemplo da Figura 5.  

                         FIGURA 5- EQUAÇÕES PARAMÉTRICAS EM FÍSICA.  

 
                                      FONTE: Sampaio e Calçada (2005, p.121 e 122). 

 

Em Geometria Analítica, tratamos a representação cartesiana da reta a partir de dois dos 

seus pontos ou de um ponto e a direção (coeficiente angular), porém, entendemos que essa 

equação na forma paramétrica pode favorecer o entendimento da representação gráfica dessa 

reta, que pode ser obtida conforme Lima (2001, p. 49-50): 

Dados dois pontos distintos 𝐴 = (𝑎, 𝑏) e  𝐶 = (𝑐, 𝑑), as equações 

𝑥 = (1 − 𝑡)𝑎 + 𝑡𝑐 

                                                     𝑦 = (1 − 𝑡)𝑏 + 𝑡𝑑, 

ou  

𝑥 = 𝑎 + 𝑡(𝑐 − 𝑎) 
                                                      𝑦 = 𝑏 + 𝑡(𝑑 − 𝑏), 
onde t assume todos os valores reais, chamam-se equações paramétricas da reta AC. 

Elas descrevem a trajetória do ponto (𝑥, 𝑦), em função do parâmetro 𝑡, que pode ser 

pensado como o tempo. Para 𝑡 = 0temos (𝑥, 𝑦) = (𝑎, 𝑏). Para 𝑡 = 1, vale (𝑥, 𝑦) =
(𝑐, 𝑑). Se 𝑎 = 𝑐 então 𝑥 ≡ 𝑎 é constante e 𝐴𝐶é vertical. Suponhamos 𝑎 ≠ 𝑐. Então, 

para todos os valores de 𝑡 temos 𝑡 = (𝑥 − 𝑎)/(𝑐 − 𝑎), logo 

                                         𝑦 = 𝑏 +
𝑑−𝑏

𝑐−𝑎
(𝑥 − 𝑎).   

Portanto quando 𝑡 assume todos os valores reais, o ponto (𝑥, 𝑦) descreve realmente a 

reta que passa pelos pontos 𝐴 e 𝐶. 

 

Apesar do trabalho com as equações de grandezas vetoriais como aceleração e 

velocidade, na disciplina de Física como mostra a Figura 5, não se trata a questão das 
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representações cartesianas e paramétricas no ensino médio. Além disso, a passagem do ponto 

de vista cartesiano para o ponto de vista paramétrico e vice-versa não é estudada na Geometria 

Analítica do ensino médio e nem mesmo do ensino superior, como podemos observar na tarefa 

que segue: 

 

    FIGURA 6 - EXEMPLO DE EQUAÇÕES PARAMÉTRICAS DA RETA. 

 
    FONTE: Camargo e Boulos (2005, p.149). 

 

 

Nessa tarefa proposta, para o ensino de Geometria Analítica no ensino superior, pede-

se as equações nas formas paramétrica, simétrica e vetorial da reta, no espaço, articuladas com 

a noção de “vetor”.  

O professor Eduardo Wagner, na produção de uma videoaula30 sobre Geometria 

Analítica Plana e Espacial, no Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada - IMPA para 

o Programa de Aperfeiçoamento para Professores de Matemática do Ensino Médio -  PAPMEM 

em 2013, ao tratar da equação da reta no plano, conforme quadro 1, realiza uma articulação das 

representações vetorial, paramétrica e cartesiana com a noção de vetor.   

 

QUADRO 1- VIDEOAULA SOBRE GEOMETRIA ANALÍTICA NO IMPA 

 

 

 

 

                                                 
30 WAGNER, Eduardo. Geometria Analítica Plana e Espacial. IMPA. Rio de Janeiro, 2013. Disponível em: < 

http://video.impa.br/index.php?page=papmem-janeiro-de-2013> .Acesso em: 21/12/2014. 
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FONTE: Wagner (2013)  

 

Esse autor, após apresentar essas representações da reta no plano, comenta: 

[...] a Geometria Analítica plana pode ser dada sem nenhum vetor, como os livros 

didáticos fazem, porém, a Geometria Analítica no espaço sem vetor é coisa de maluco! 

É uma complicação enorme! Há muito tempo atrás se fazia isso, no início do século 

XX havia livros de Geometria Analítica no espaço feito de forma tradicional, são 

contas enormes, então os vetores na Geometria Analítica do espaço, eles realmente 

fazem parte e são obrigatórios. (WAGNER, 2013, 40’)  

 

Este fato que indica que a articulação entre os pontos de vista cartesiano e paramétrico 

da reta no plano, trabalhada no ensino médio, poderia servir de suporte à introdução de vetores 

no espaço no ensino superior. Observamos que, ao incluir nessa articulação a representação 

polar - uma das propostas dessa pesquisa - também serviria de suporte a essa introdução no 

espaço.    

Porém, no ensino médio dá-se ênfase ao ponto de vista cartesiano, e o estudo da reta é 

tratado apenas para o plano, como podemos verificar no exemplo da Figura 7:  

      FIGURA 7-REPRESENTAÇÃO CARTESIANA.  

 
                            FONTE: Iezzi et al (2010, p.31) 

 

Observamos aqui que mesmo tendo pouco interesse se trabalhada apenas no plano, a 

articulação equação/vetor no plano poderia auxiliar os estudantes a controlar os resultados das 

tarefas por eles realizadas quando iniciam o ensino superior. Assim, nos parece importante o 
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trabalho em Geometria Analítica, com o conceito de retas no plano e no espaço 

simultaneamente, pois isso auxiliaria a mostrar a questão da dualidade considerada acima.  

Nos exemplos da Figura 6, página 59, verificamos que o estudo da reta no ensino 

superior, em geral, é feito somente para o espaço com ênfase no ponto de vista paramétrico 

enquanto que no ensino médio esse estudo é desenvolvido apenas no plano com ênfase no ponto 

de vista cartesiano e fica a cargo do professor mostrar os pontos convergentes e divergentes.    

Observamos, ainda, que no ensino médio, ao se introduzir os números complexos na 

forma trigonométrica utiliza-se a representação polar, mas não se articula com as representações 

paramétrica e cartesiana, o que representa um trabalho sobre um tópico especifico sem 

relacioná-lo com outros conceitos já trabalhados anteriormente. 

Além disso, de acordo com as ementas de disciplinas nos cursos de licenciatura em 

matemática, de três instituições de ensino superior pesquisadas, detalhadas mais adiante, na 

disciplina Cálculo Diferencial e Integral trabalha-se com funções de duas variáveis com 

representações cartesiana e polar; já em Álgebra Linear e Geometria Analítica trabalha-se com 

representações paramétricas e cartesianas, mas não se apresenta um trabalho explicito de 

articulação entre essas representações, em particular, no que tange a representação polar.  

Ainda no ensino da Geometria Analítica, no ensino superior, consideramos que existem 

dificuldades associadas à compreensão das curvas planas e uma possibilidade de superá-las 

pode estar relacionada ao desenvolvimento desse conceito por meio da noção de lugar 

geométrico dos pontos que definem a curva e a demonstração e articulação das representações 

da mesma nas formas cartesiana, paramétrica e polar como mostra o exemplo da Figura 8 a 

seguir, em que é privilegiada a representação paramétrica. 
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FIGURA 8-CICLOIDE31 

 

FONTE: O autor (2015) 

 

Para entender a demonstração da representação da cicloide, conforme Figura 8, observe 

que:  

1º) O segmento 𝑂𝐴̅̅ ̅̅  é congruente a medida do arco 𝐴�̂� sobre 𝑐2, portanto, |𝑂𝐴| = 𝑟𝑡. 

2º) 𝑥 = |𝑂𝑄| = |𝑂𝐴| − |𝑄𝐴| = |𝑂𝐴| − |𝑃𝑁| = 𝑟𝑡 − 𝑟 𝑠𝑒𝑛(𝑡) 

3º) y= |𝑂𝑇| = |𝑂𝑄1| − |𝑇𝑄1| = |𝑂𝑄1| − |𝑃𝑀| = 𝑟 − |𝑁𝑂2| = 𝑟 −  𝑟 𝑐𝑜𝑠(𝑡) 

Logo: {
𝑥 = 𝑟𝑡 − 𝑟 𝑠𝑒𝑛(𝑡)
𝑦 = 𝑟 −  𝑟 𝑐𝑜𝑠(𝑡)

 , com 𝑡 ∈ 𝐼𝑅, são as equações paramétricas da cicloide. 

Nesse caso, o ponto de vista paramétrico é importante para o estudo e entendimento 

conceitual da cicloide. 

Essas condições que determinam o desenvolvimento da Geometria Analítica no 

processo de ensino e de aprendizagem nos ensinos médio e superior brasileiro nos conduziram 

as questões de pesquisa. 

 

                                                 
31 Dedução da equação da Cicloide, por meio do lugar geométrico, na forma paramétrica realizado com o software 

Geogebra. 
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1.3 Questões de Pesquisa  

O estado atual de introdução e desenvolvimento da Geometria Analítica nos processos 

de ensino e de aprendizagem dessa disciplina nos ensinos médio e superior brasileiro nos 

permitiu colocar a seguinte questão de pesquisa:  

 

Nos estudos de reta e circunferência, no plano, a articulação de suas diferentes 

representações (cartesiana, paramétrica e polar) favorece o entendimento desses objetos de 

ensino? 

 

Essa questão é bastante ampla e para considerá-la identificamos as seguintes 

subquestões:  

1) Como é proposto o processo de ensino das noções de reta e circunferência, em 

Geometria Analítica, nos ensinos médio e superior?  

2) Como identificar os conhecimentos dos estudantes na transição entre os ensinos 

médio e superior? 

3) Quais os tipos de tarefas sobre as noções de reta e circunferência podem ser 

consideradas como conhecimentos retrospectivos para os estudantes do ensino 

médio? 

4) Essas tarefas são enunciadas e solucionadas em quais quadros?  

5) Quais ostensivos e não ostensivos são manipulados e evocados, respectivamente, 

quando do funcionamento da técnica? 

6) Quais os níveis de conhecimento, esperados dos estudantes do ensino médio quando 

se introduz noções de retas e circunferências, no plano, no ensino superior? 

7) Quais os pontos de vista (cartesiano, paramétrico e polar) privilegiados no 

desenvolvimento das noções de retas e circunferências, no plano, nos ensinos médio 

e superior? 

8) Um ambiente informático favorece o estudo de reta e circunferência, no plano, e a 

articulação entre as diferentes representações? 

 

A seguir, consideramos os objetivos da pesquisa. 
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1.4 Objetivos da Pesquisa 

Para tal, dividimos em objetivo geral e objetivos específicos. 

 

 

 

 

Objetivo Geral 

 

Investigar como os estudantes, por mediação e interação de dois ambientes, um papel e 

lápis e outro informático, compreendem noções de retas e circunferências, e a formalização de 

suas equações, nas representações cartesiana, paramétrica e polar. 

 

Objetivos Específicos 

 

- Analisar as relações institucionais esperadas e existentes para o estudo de reta e 

circunferência, em Geometria Analítica, nos ensinos médio e superior. 

- Identificar os conhecimentos retrospectivos dos estudantes. 

- Analisar como a articulação das diferentes representações, por meio do trabalho com 

os pontos de vista paramétrico, cartesiano e polar, favorece a identificação das curvas planas 

através dos ostensivos gráficos. 

- Verificar a possibilidade de implementação do estudo dessas curvas planas 

identificadas por essa pesquisa, utilizando o lugar geométrico dos pontos ou traço dessas curvas 

em um ambiente informático, na Geometria Analítica dos ensinos médio e superior.  

A partir da problemática acima, as questões e os objetivos da pesquisa foram propostos 

em função do referencial teórico que serve de base para a mesma e que apresentamos no 

capítulo que segue. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO E METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Para a pesquisa dos pontos de vista privilegiados pelo ensino para o estudo de reta e 

circunferência, na disciplina de Geometria Analítica nos ensinos médio e superior, 

consideramos as noções de pontos de vista cartesiano e paramétrico introduzidos por Rogalski  

(2001) e o estudo da articulação entre esses pontos de vista estudada por Dias (1998) e 

introduzimos, a saber, o ponto de vista polar, explicitando a articulação entre esses três pontos 

de vista; a Teoria Antropológica do Didático – TAD conforme Chevallard (1998, 2002, 2002a, 

2007), e em particular, as noções de praxeologia, ostensivos e não ostensivos, segundo 

Chevallard (1994);  a noção de “topos” do estudante e do professor, segundo Chevallard e 

Grenier (1997);  a noção de ponto de vista conforme Rogalski (2001); a noção de quadro de 

Douady (1986);   a noção de níveis de conhecimentos esperados dos estudantes, segundo 

definição de Robert (1997)  e a noção da transposição informática de Balacheff (1994).  

A seguir descrevemos as ferramentas teóricas de análise, segundo os trabalhos indicados 

acima. 

 

2.1 Articulação entre Pontos de Vista 

 

Como ferramentas de análise consideramos a noção de ponto de vista que segundo 

Rogalski (2001) trata-se de uma noção que engloba as mudanças de quadros, que conforme 

Douady (1984) é um meio de obter formulações diferentes de um problema que sem ser, 

necessariamente, equivalentes, permitem um novo acesso às dificuldades encontradas para 

fazer funcionar as ferramentas e técnicas que não se impunham na primeira formulação, e de 

registros de representação semiótica conforme definição de Duval (1995, 2003). Mas, Rogalski 

(2001) observa ainda que podemos efetuar uma mudança útil de ponto de vista permanecendo 

em um mesmo quadro ou utilizando um mesmo registro.  

Observamos aqui que usamos a noção de ostensivo definida por Chevallard (1994) 

quando nos referimos às representações dos objetos matemáticos em jogo na pesquisa.  

Considerou-se ainda as noções de pontos de vista cartesiano e paramétrico no ensino de 

Álgebra Linear conforme definição de Dias (1998). Segundo a autora, o ponto de vista 

cartesiano para um subespaço dado corresponde a conceber este subespaço como o conjunto de 
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vetores soluções de uma equação ou de um sistema de equações lineares e o ponto de vista 

paramétrico corresponde a concebê-lo como subespaço gerado por um conjunto de vetores.  

Em sua tese, Dias (1998) interessou-se pela questão da flexibilidade cognitiva. Observa 

que na didática da matemática, a flexibilidade entre as formas de conhecimento e de 

representação semiótica tendem a ser reconhecidas como um componente essencial da 

conceitualização e eficácia do trabalho matemático. Para isso, a autora faz uma revisão crítica 

e compara os detalhes de diversos trabalhos franceses e anglo-saxões, nos quais a flexibilidade 

ocupa um lugar mais ou menos importante.  

Dias (1998) interessou-se também pelos problemas de articulação entre diferentes 

sistemas de representação simbólica em Álgebra Linear, abordados no quadro de estudos 

globais da flexibilidade entre os pontos de vista, cartesiano e paramétrico. 

No início de suas pesquisas (1993 a 1995), a autora distinguiu em Álgebra Linear dois 

quadros: o algébrico e o geométrico; alegando que as primeiras noções são introduzidas, em 

geral, no quadro algébrico em Rn, mas que o ensino favorece um jogo com o quadro geométrico 

para as dimensões dois e três. 

A autora, após um estudo mais intenso nos seus últimos trabalhos, considera agora cinco 

tipos de quadros: o da álgebra linear, o da geometria afim euclidiana, o dos sistemas lineares, o 

das matrizes e o dos determinantes e, contempla também, dois pontos de vista: o cartesiano e o 

paramétrico.  

Em nossa pesquisa, o trabalho de Dias (1998) contribui para a elaboração e análise da 

sequência de ensino com tarefas que são abordadas por meio da articulação entre os pontos de 

vista por ela considerados e introduzimos ainda o ponto de vista polar.  

Estamos interessados em analisar, por meio dessa articulação, em Geometria Analítica, 

se esse trabalho favorece o entendimento de retas e circunferências, na transição dos ensinos 

médio e superior.    

Apresentamos, na Figura 9, um exemplo dessa articulação de pontos de vista realizado 

no software Winplot. 
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 FIGURA 9-PARAMÉTRICO, CARTESIANO E POLAR 

  

 

 

 FONTE: O autor (2015) 

            

Pretende-se observar aqui quando para um mesmo problema ou tarefa, que a escolha 

do ponto de vista mais adequado pode ser um facilitador para sua resolução.  

A seguir apresentamos uma breve descrição dos elementos teóricos da Teoria 

Antropológica do Didático que auxiliaram na análise dos dados que compõem a nossa 

pesquisa. 

 

2.2 A Teoria Antropológica do Didático  

Na busca de resultados satisfatórios, precisamos inicialmente entender a lógica da 

relação pessoal com um determinado saber, que de acordo com a Teoria Antropológica do 

Didático – TAD de Chevallard (1992), depende da relação institucional a que somos 
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Ponto de vista paramétrico

(x,y) = (2+3t,5+2t); -10 <= t <= 10
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Ponto de vista polar

r = 11/(-2cos(t)+3 sin(t)); 0.0 <= t <= 2pi
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submetidos. Assim, a aprendizagem corresponde à adequação da relação pessoal com a relação 

institucional a que nos submetemos. Aqui, o estudar é visto como uma possibilidade de 

modificação dessa relação pessoal e o ensinar, como ajuda dada ao estudante. Dessa forma, 

estabelecer uma relação pessoal com o saber corresponde a modificá-lo de forma a ser capaz 

de atingir as expectativas apresentadas por uma determinada relação institucional. 

Queremos identificar, por exemplo, se o estudo de retas e circunferências planas, no 

ensino superior, em Geometria Analítica, tem como referência o aprendizado do estudante no 

ensino médio. Nesse estudo nossa intenção é identificar as expectativas institucionais para o 

estudo de Geometria Analítica na transição entre o ensino médio e o ensino superior. 

Não obstante, Chevallard (2002a) define a ecologia dos saberes, como as condições de 

sobrevivência nas instituições por meio de adaptações às restrições que lhe são impostas, o que 

possibilita uma reconstrução para a sobrevivência dessa ecologia. Chevallard aproxima essa 

noção da Biologia, onde o habitat são os lugares em que vivem os objetos matemáticos 

considerados. 

No nosso estudo esse habitat está associado ao ensino da Geometria Analítica no ensino 

médio. Observamos ainda como a Geometria Analítica desenvolvida no ensino médio é 

utilizada no desenvolvimento de Álgebra Linear e Cálculo Diferencial e Integral, entre outros, 

no ensino superior, ou seja, como se reconstroem as noções de reta e circunferência no ensino 

superior.  

Para melhor compreender as noções de relação pessoal e institucional voltamos a 

definição de Chevallard (1992, 2007) sobre a noção de relação de uma pessoa 𝑥 a um objeto 𝑜, 

𝑅1(𝑥, 𝑜), ou de uma instituição 𝐼 a esse objeto, 𝑅2(𝐼, 𝑜), ou dos sujeitos da instituição 𝐼 em 

posição 𝑝 em relação a esse objeto 𝑜, 𝑅3(𝑝, 𝑜). Para Chevallard, existe uma infinidade de 

posturas pessoais e institucionais no espaço cognitivo culturalmente compartilhado.  

Um exemplo associado a nossa pesquisa, ou seja, para o caso da noção de curvas planas 

𝑐, existe a relação que sujeitos de uma instituição I em posição 𝑝 tem com o objeto 𝑐, 𝑅1(𝑝, 𝑐). 

Nesse caso, a relação desses sujeitos com o objeto 𝑐 depende do lugar que eles ocupam na 

Instituição I, por exemplo, um professor de matemática 𝑝1 que ministra aulas, no ensino médio, 

de uma escola pública de São Paulo  𝐼1, e que em dado momento, em Geometria Analítica no 

3º ano do ensino médio, está ministrando aulas sobre a noção de reta 𝑜1, a relação que 𝑝1 deve 

ter com a noção de retas 𝑜1, 𝑅2(𝑝1, 𝑜1), depende da relação 𝑅3(𝐼, 𝑜1).  Isso mostra que as 

relações entre professores e objetos de ensino dependem de sua posição, no caso professor, e 

da Instituição. 
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Dessa forma, nos parece importante analisar as organizações matemáticas, com os seus 

objetos de ensino, e as organizações didáticas, que correspondem às propostas institucionais ao 

desenvolvimento dessas organizações matemáticas, bem como, estratégias e metodologias de 

ensino com os estudantes, procurando associar algumas relações institucionais que se mantêm 

nos ensinos médio e superior, para o caso do estudo de retas e circunferências. Ao compreender 

como são trabalhadas a reta e a circunferência, no plano, nos diferentes níveis de ensino, é 

possível identificar os conhecimentos retrospectivos esperados dos estudantes e assim 

considerar as possibilidades de introduzir novos conhecimentos apoiados nas relações 

institucionais propostas e existentes.  

Consideramos ainda a noção de praxeologia que conforme Chevallard (1994, 1998) 

corresponde ao postulado de base da TAD, pois ela permite analisar toda atividade humana 

regularmente realizada, em particular a atividade matemática.  

Assim, segundo Chevallard (1994, 1998, 2002, 2002a, 2007) a noção de praxeologia 

possui em sua raiz as noções solidárias de tarefa, t, e tipo de tarefa, T. Quando uma tarefa t é 

do tipo de tarefa T, escrevemos t ∈ T. Em geral, tarefas e tipos de tarefas se exprimem por um 

verbo: saudar um vizinho, subir uma escada, definir o lugar geométrico de uma parábola. A 

noção de tarefa, preferencialmente de tipo de tarefa, supõe um objeto relativamente preciso, ou 

seja, em relação ao nosso objeto de pesquisa, um exemplo de tarefa é definir o lugar geométrico 

de uma circunferência, mas apenas a palavra definir é o que o autor denomina gênero de tarefa, 

pois exige um agente cujo conteúdo é especifico. O autor explicita ainda que tarefas, tipos de 

tarefas e gênero de tarefas são “artefatos” ou “obras”, isto é, construções institucionais, que ao 

serem reconstruídas em determinadas instituições são por si só um problema, o qual é o objeto 

da didática.   

Dado um tipo de tarefa T, uma praxeologia relativa a T necessita de uma maneira de 

cumprir tarefas t de tipo T. Esta maneira de realizar tarefas de tipo T é denominada técnica do 

grego tekhnê.  

Na sequência, Chevallard (1994, 1998, 2002, 2002a, 2007) define tecnologia,  , ou 

seja, um discurso racional (logos) para justificar a técnica e assegurar que ela permite cumprir 

as tarefas de tipo T. Por sua vez, a tecnologia contém asserções, mais ou menos explícitas, para 

as quais pode ser necessário explicar a razão de sua utilização. Isso conduz a um nível superior 

de justificativa, explicação e produção que o autor denomina teoria,  , ou seja, trata-se aqui da 

tecnologia da tecnologia. 
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Neste diapasão, em torno de um tipo de tarefa T encontramos um termo formado por 

pelo menos uma técnica  , de uma tecnologia   e de uma teoria  . O bloco [T/ / / ] 

constitui uma praxeologia pontual, isto é, uma praxeologia relativa a um tipo de tarefa T. Tal 

praxeologia é constituída de um bloco prático técnico [T/ ] e de um bloco tecnológico teórico 

[ / ]. O primeiro é normalmente identificado como um saber fazer e o segundo como um 

saber.  

Após definir praxeologia Chevallard (1994) introduz as noções de objetos ostensivos e 

objetos não ostensivos, esclarecendo que eles constituem os ingredientes que permitem 

implementar as técnicas. 

Segundo o autor, os objetos ostensivos são aqueles que têm para nós uma forma 

material, sensível. Exemplos: Um objeto material (uma caneta, um compasso, etc.) é um 

ostensivo. Os objetos ostensivos subdividem-se nas seguintes categorias: ostensivos gestuais 

(os gestos); ostensivos discursivos (as palavras e, mais genericamente, o discurso); ostensivos 

gráficos (os esquemas, desenhos, grafismos) e ostensivos escriturais (as escritas e 

formalismos). 

Ainda conforme Chevallard (1994) a característica dos ostensivos é que eles podem ser 

manipulados, isto é, a manipulação em sentido estrito (compasso, caneta, etc.), mas também em 

sentido amplo, pela voz, olhar, etc.  

Os objetos não ostensivos, que denominamos usualmente de noções, conceitos, ideias, 

etc., não podem ser manipulados, eles só podem ser evocados por meio da manipulação dos 

ostensivos associados. 

O autor observa, assim, que existe uma dialética necessária entre ostensivos e não 

ostensivos, pois os ostensivos são manipulados por meio de regras, cuja distinção é feita pelos 

não ostensivos, enquanto que os não ostensivos são evocados por meio da manipulação dos 

ostensivos.  

Consideramos, ainda, a noção de “topos” definida por Chevallard e Grenier (1997) que 

corresponde ao lugar o qual professor e estudante ocupam na realização de uma tarefa didática. 

O “topos” do estudante corresponde ao lugar em que ele desempenha o papel que lhe é próprio, 

tendo uma autonomia relativa em relação ao professor. Assim, considerando que, na classe, 

professor e estudantes trabalham de forma orquestrada em torno de uma tarefa didática, existem 

nessa ação fases cooperativas e outras que correspondem mais ao trabalho do professor, por 

exemplo: solicitar um exercício, um teorema ou um trabalho do estudante.  
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2.3 A Noção de Quadro e Mudança de Quadros 

 

Analisando o trabalho dos matemáticos Douady (1986), evidenciou o papel das 

mudanças de quadros no desenvolvimento das questões matemáticas. A noção de mudança de 

quadros tem como objetivo mostrar que uma das características importantes da matemática é 

a capacidade de mudar de quadros ou pontos de vista, de traduzir um problema de um quadro 

para outro, com a finalidade específica de acessar outras ferramentas de resolução, além 

daquelas inicialmente encaminhadas. 

Para Douady (1986), um quadro é constituído de ferramentas de uma parte da 

matemática das relações entre os objetos, suas formulações eventualmente diferentes e de 

imagens mentais associadas a essas ferramentas e relações. É possível que dois ou mais 

quadros possam ter os mesmos objetos e serem diferentes por causa das imagens mentais e da 

problemática desenvolvida.  

Conforme Douady (1986), na história da matemática ocorreram importantes mudanças 

de quadros, como é o caso da introdução da Geometria Analítica por Descartes, século XVII, 

sendo uma das mais antigas mudanças de quadro. Segundo a autora, Descartes abre a 

possibilidade de uma maior utilização do quadro numérico na geometria mostrando que o 

mesmo número, pode expressar uma área ou volume, ou um comprimento: “a reta numérica” 

absorve todos os números reais. Isso permite a introdução do quadro da geometria 

“cartesiana”, com o sistema de coordenadas, e, consequentemente a utilização da ferramenta 

algébrica.  

Para a pesquisa, vamos denominar o quadro da geometria “cartesiana” de quadro da 

Geometria Analítica. Na elaboração da sequência de ensino, estamos interessados em 

desenvolver tarefas que articulem a mudança dos seguintes quadros: Geometria Analítica e 

Geometria Plana 

No quadro da Geometria Analítica, expõe-se as representações de ponto, reta, cônicas 

e outras curvas planas com o estudo de propriedades geométricas, como o lugar geométrico 

dos pontos ou traço de uma curva plana. Neste quadro temos como objetivo evidenciar a 

articulação entre os pontos de vista paramétrico, cartesiano e polar nas representações de retas 

e circunferências.  

No quadro da Geometria Plana, interessam-nos os ostensivos gráficos de retas e 

circunferências, os planos cartesiano e polar. 

Vejamos um exemplo de mudança de quadros, na Figura 10. 
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FIGURA 10-EXEMPLO DE QUADRO GEOMETRIA ANALÍTICA 

 

FONTE: Iezzi et al (2010, p.89) 

 

A tarefa é enunciada no quadro da Geometria Analítica, e procurando representar os 

gráficos da circunferência e da reta, para favorecer o entendimento desses objetos, muda-se 

para o quadro da Geometria Plana, porém, esse quadro sem a utilização de um software de 

matemática dinâmica dificulta a representação gráfica das equações das retas tangentes, assim, 

retorna-se ao quadro da Geometria Analítica, para por meio das propriedades das 

circunferências e retas determinar as equações solicitadas. 

Portanto, nessa mudança de quadros ocorre uma articulação entre os quadros que 

favorece a busca de soluções para a tarefa proposta. 

A tarefa poderia ser resolvida somente no quadro da Geometria Analítica, mas, de forma 

implícita precisa de conceitos do quadro da Geometria Plana.  

Nesse exemplo observamos que enquanto os conceitos de Geometria Analítica 

funcionam como ferramentas explicitas para a solução da tarefa, os conceitos de Geometria 

Plana correspondem as ferramentas implícitas utilizadas para melhor compreender a 

representação gráfica das curvas apresentadas. 

Vejamos outro caso de mudança de quadros, na   Figura 11. 

 

  FIGURA 11-MUDANÇA DE QUADROS 

 
 FONTE: Iezzi et al (2010, p.89) 

 

A tarefa é enunciada no quadro da Geometria Analítica, mas que exige uma mudança 

para o quadro da Geometria Plana para que possibilite, por meio das propriedades geométricas 
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de uma circunferência, encontrar a equação reduzida de cada circunferência. Aqui também 

vemos a possibilidade de confirmar ou refutar a equação encontrada, mediados por um software 

de geometria dinâmica, como o GeoGebra, que a representa internamente, na sua interface32 

denominada “janela de álgebra”. A visualização gráfica ocorre a partir da articulação entre os 

quadros da Geometria Analítica e da Geometria Plana, conforme podemos observar na Figura 

12. 

 

 
FIGURA 12 – ARTICULAÇÃO ENTRE OS QUADROS GEOMETRIA ANALÍTICA E GEOMETRIA PLANA 

a) 

 

  

b) 

 

c)

 

d) 

 

FONTE: O autor (2015) 

 

                                                 
32 Segundo Balacheff (1994, p. 367), a interface é o lugar da reificação dos conhecimentos: visualização e 
manipulação direta de entidades abstratas como os comportamentos evocados de suas propriedades.  



74 
 

Para Douady (1986, 1992), o importante é que o estudante adquira uma autonomia para 

transitar de um quadro para outro, o que nem sempre acontece no cotidiano escolar, sendo o 

professor responsável pelas escolhas das tarefas; é importante que essas tarefas possibilitem ao 

estudante uma mudança de quadros, garantindo uma articulação dos conhecimentos de seus 

estudantes nos diferentes quadros que vão surgindo em sua trajetória escolar. 

Isso nos levou a propor uma sequência de ensino, que por meio de tarefas bem 

determinadas permita essa mudança e articulação entre os quadros. 

No exemplo da Figura 12, espera-se que o estudante disponha de conhecimentos 

associados ao teorema de Pitágoras e de propriedades algébricas de potência. Desse modo, 

ambos os quadros elucidam a necessidade de considerar o nível de conhecimento esperado dos 

estudantes tanto em relação à noção de circunferência, para esse caso, quanto para aquelas 

noções que funcionam como ferramentas explícitas no desenvolvimento das técnicas nos 

diferentes quadros de resolução da tarefa proposta. 

Portanto, para compreender e identificar os conhecimentos retrospectivos dos 

estudantes, consideramos ainda a abordagem teórica em termos de níveis de conhecimento 

esperados dos estudantes conforme definição de Robert (1997, 1998) e para os quais 

consideramos exemplos associados à noção de curvas planas, como reta e circunferência. Dessa 

forma, observamos que a identificação dos níveis de conhecimento retrospectivos dos 

estudantes está associada ao novo olhar que é dado a uma mesma noção na transição entre as 

diferentes etapas escolares, como nos ensinos médio e superior. 

 

2.4 Os Níveis de Conhecimentos Esperados dos Estudantes 

 

Ao pesquisar sobre as possibilidades de construção de cenários de aprendizagem, Robert 

(1997, 1998), por meio de um estudo sobre algumas ferramentas de análise epistemológica e 

didática, com o objetivo de organizar os conhecimentos matemáticos a serem ensinados no 

ensino médio e na universidade, propõe uma nova ferramenta denominada “os três níveis de 

conhecimento esperados dos estudantes”. São eles:  

O nível técnico, que corresponde a um trabalho separado, pontual e visível e está 

relacionado, principalmente, com procedimentos e definições utilizados em uma determinada 

tarefa como, por exemplo, a utilização de uma fórmula ou método. Portanto, a noção em jogo 

está explícita.  
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Apresentamos, na Figura 13, um exemplo de tarefa de circunferência associada ao nível 

técnico.  

 FIGURA 13-EXEMPLO DE NÍVEL TÉCNICO 

 
 FONTE: Dante (2010, p.86) 

 

Nesta tarefa, foram dadas as equações reduzidas das circunferências, portanto basta 

utilizar a fórmula da equação reduzida da circunferência que é definida na página 82 do livro.   

 

O nível mobilizável corresponde ao início de uma justaposição de saberes de 

determinado quadro, podendo até corresponder a uma organização. Vários métodos podem ser 

mobilizados. A tarefa explicita o que é esperado do trabalho a ser desenvolvido pelo estudante, 

mas exige a mobilização de noções e métodos para resolvê-la.  

A tarefa apresentada na  

 Figura 14, representa uma tarefa cujo nível de conhecimento esperado para sua solução 

é o mobilizável: 

 

 FIGURA 14-EXEMPLO DE NÍVEL MOBILIZÁVEL 

 
   FONTE: Dante (2010, p.86) 
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Para essa tarefa é necessário que o estudante mobilize na maioria dos itens propostos os 

métodos de completar os quadrados ou de comparação; a noção de ostensivos e não ostensivos 

da circunferência e, consequentemente, encontre as possíveis equações reduzidas dessas curvas 

planas.   

 

O nível disponível exige que o estudante identifique quais as noções em jogo e os 

possíveis métodos para a resolução da tarefa. O enunciado não informa qual o quadro em que 

a tarefa se insere, nem as noções em jogo, por isso, cabe ao estudante identificar, em seu 

repertório de conhecimento, as tarefas mais próximas que por associação e referência permitam 

resolver a tarefa proposta.   

Nesse caso, Robert (1997, 1998) considera que estudantes que dispõe de um número 

maior de situações de referência estão mais preparados para enfrentar tarefas que exigem o 

nível disponível, isto é, a autora evidencia a importância do estudante ser capaz de organizar os 

seus conhecimentos retrospectivos. 

Na   Figura 15 é apresentada uma tarefa que exige este nível: 

      FIGURA 15-EXEMPLO DE NÍVEL DISPONÍVEL 

 
                                FONTE: Iezzi et al (2010, p.93) 

 

Nesta tarefa estão explícitas as equações das circunferências, mas o que se pede, exige 

que os estudantes disponham de conhecimentos anteriores como as noções de relação de 

equivalência; de reta; de posições relativas entre reta e circunferência; de ostensivos e não 

ostensivos sobre retas e circunferências e que seja capaz de articular as diferentes 

representações dessas curvas nos quadros da geometria analítica e da geometria plana. 

Para o desenvolvimento da pesquisa, consideramos a metodologia a seguir. 

 

2.5 Metodologia da Pesquisa 

Para uma análise das relações institucionais vamos pesquisar sobre propostas 
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institucionais para o desenvolvimento da noção de retas e circunferências, nos ensinos médio e 

superior. Destarte procuramos verificar se essa noção é considerada como conhecimento 

retrospectivo disponível ou se é revisitado no ensino superior de algumas instituições, em 

particular para as disciplinas de Geometria Analítica e Cálculo Diferencial e Integral presentes 

nos cursos de licenciatura em matemática. 

Na identificação das praxeologias existentes para o estudo dos entes acima, em 

particular, verificando quais pontos de vista são privilegiados, quais os sentidos de passagem 

de um ponto de vista a outro são levados em conta, assim como, para determinar o nível de 

conhecimento privilegiado institucionalmente, optamos pela análise de três livros didáticos 

entre os sete avaliados pelo Programa Nacional do Livro Didático – PNLD 2012 (BRASIL, 

2011) e três livros didáticos do ensino superior. 

Para a escolha dos três livros do ensino médio, primeiramente analisamos quais dos 

livros destinava um maior percentual para o estudo da Geometria Analítica que de acordo com 

o PNLD 2012, conforme Figura 16, geralmente estão dispostos no volume único da 3ª série. 

 

                           FIGURA 16- ESCOLHA DOS LIVROS DIDÁTICOS 

 
                           FONTE: Brasil (2011, p.21) 

 

Dessa forma, escolhemos as quatro primeiras obras e, em um segundo momento, 

procurando descartar uma das obras, para isso resolvemos manter as que foram aprovadas no 

PNLEM 2009 (BRASIL, 2008), visto que nos demais anos ocorreram apenas reposições e 

complementações dessas obras. Nesse catálogo encontramos um total de 8 coleções aprovadas 

e, entre estas, estavam presentes duas das quatro obras escolhidas no PNLD 2012, uma de Luiz 

Roberto Dante e outra de Manoel Paiva. 

Por fim, entre as duas obras restantes optamos por aquela que segundo a resenha do 

PNLD 2012 (BRASIL, 2011, p.80) mostrou “uma abordagem das equações da reta e da 
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circunferência de forma detalhada e fragmentada em um grande número de situações 

particulares”, objetos matemáticos de estudo dessa pesquisa. Nesse caso foi escolhida a obra de 

Gelson Iezzi e outros autores.  

 Para o ensino superior, escolhemos três livros didáticos - um deles que vem sendo 

utilizado há quase três décadas, pois sua primeira edição data de 1987 - os outros, apesar de 

destinados a disciplina de Álgebra Linear e Cálculo Diferencial e Integral fazem uma 

introdução à Geometria Analítica e articula as noções desenvolvidas com os novos conceitos a 

serem introduzidos.  

Isto posto, os livros didáticos escolhidos são os que apresentamos nos quadros a seguir: 

 

ENSINO MÉDIO: 

QUADRO 2-LIVROS DO ENSINO MÉDIO 

Título do livro e Volume Autor Ano 

Matemática – Vol.3 PAIVA, Manoel 2009 

Matemática: ciência e aplicações – Vol.3 IEZZI, Gelson 

DOLCE, Osvaldo 

DEGENSZAJN, David 

PÉRIGO, Roberto 

ALMEIDA, Nilze de 

2010 

Matemática: Contexto & Aplicações – Vol.3  DANTE, Luiz Roberto 2010 

FONTE: O autor (2015) 

 

ENSINO SUPERIOR: 

 

QUADRO 3-LIVROS DO ENSINO SUPERIOR 

Título do livro e Volume Autor Ano 

Geometria Analítica – Um Tratamento Vetorial CAMARGO, Ivan de  

BOULOS, Paulo 

2005 

Álgebra Linear com Aplicações ANTON, Howard RORRES, 

Chris 

2001 

Cálculo – Volume 2 STEWART, James 2013 

FONTE: O autor (2015) 

 

A análise desses livros segue a proposta da pesquisa documental segundo Lüdke e André 

(1986), que corresponde a um processo de análise de conteúdos de documentos, para o qual 

existem dois tipos de unidade de análise: a unidade de registro e a unidade de contexto. Na 

unidade de registro, o investigador está interessado na frequência, por exemplo, de um tópico 

ou conteúdo (quantitativa), já na unidade de contexto o objetivo principal é explorar, a partir de 

um problema de pesquisa, a situação e não apenas o quantitativo, mas também o qualitativo, ou 

seja, trata-se ainda de uma pesquisa qualitativa. 
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 A primeira parte de nossa pesquisa se inscreve no âmbito da pesquisa documental 

segundo definição de Lüdke e André (1986), pois se trata de um estudo qualitativo centrado na 

análise de documentos recentes, ou seja, livros didáticos avaliados e indicados pelo último 

PNLD 2012 (BRASIL, 2011) para o ensino médio e livros didáticos utilizados em disciplinas 

do ensino superior. 

Ainda seguindo a definição de pesquisa documental conforme Lüdke e André (1986) 

analisaremos os documentos oficiais para identificar as relações institucionais esperadas dos 

estudantes. Essas análises serão realizadas via Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino 

Médio e planos de ensino dos cursos de licenciatura de universidades publicas e privadas 

encontrados por pesquisa na Internet. 

Para a análise dos livros didáticos, utilizamos a identificação das praxeologias existentes 

e construímos uma grade de análise inspirada na elaborada por Dias (1998); seguindo o 

referencial teórico utilizado na pesquisa. Essa grade de análise serve de instrumento para a 

análise documental e possibilita a construção e análise da sequência de ensino. 

Para a sequência de ensino, como metodologia de pesquisa, utilizamos alguns elementos 

de uma Engenharia Didática segundo Artigue (1996, 2010). Logo, será elaborada e aplicada 

uma sequência de ensino e posteriormente realizar-se-á uma análise dos dados coletados. Com 

estes resultados, será possível a validação e conclusão da pesquisa, bem como os caminhos que 

ela sugere para o ensino e aprendizagem de Geometria Analítica e a noção de curvas planas.  

 Tal raciocínio encontra-se em harmonia com o pensamento apresentado por Artigue 

(1996), que assim elucida: 

A engenharia didática, vista como metodologia de investigação, caracteriza-se antes 

de mais nada por um esquema experimental baseado em "realizações didática" na sala 

de aula, isto é, na concepção33, na realização, na observação e na análise de sequências 

de ensino. (p.196) 

 

 

A noção de Engenharia Didática que inclui uma parte experimental é empregada nas 

pesquisas da Didática da Matemática, desde o início da década de 1980. O objetivo é usar este 

termo para elaborar uma forma de trabalho didático comparável ao trabalho de um engenheiro 

que, para realizar um projeto preciso, se  apóia nos conhecimentos científicos do seu domínio, 

aceita submeter-se a um controle de tipo científico, mas, ao mesmo tempo, encontra-se obrigado 

a trabalhar sobre  objetos muito mais complexos que os objetos depurados da ciência e, 

consequentemente, deve tratar de uma maneira prática, com todos os meios dos quais dispõe, 

dos problemas que a ciência não quer ou não pode levar em conta. 

                                                 
33 Sobre a concepção  entendemos como construção.  
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Distinguimos, para essa pesquisa, quatro fases no processo da Metodologia da 

Engenharia Didática: as análises prévias ou preliminares; a construção e análise a priori; a 

experimentação; a análise a posteriori e validação. Estudaremos cada uma das quatro fases nos 

diferentes capítulos que seguem. 

Como procedimentos metodológicos, construiremos uma sequência de ensino que 

possibilite investigar como os estudantes, mediados por dois ambientes, compreendem noções 

de reta e circunferência, e a formalização de suas equações, nas formas cartesiana, paramétrica 

e polar. 

Como pesquisa de campo, aplicaremos uma sequência de ensino, sobre reta e 

circunferência, com estudantes do terceiro ano do ensino médio de uma escola particular. 

Sendo um grupo de 16 estudantes que se comprometeram a participar da pesquisa.  

A sequência de ensino será aplicada pelo próprio pesquisador. 

No capítulo 9, que trata da sequência de ensino detalharemos os procedimentos 

metodológicos. 

A seguir, apresentamos uma breve discussão sobre a origem e o desenvolvimento das 

curvas planas e da Geometria Analítica, que possibilite o entendimento das representações 

desses objetos matemáticos.  
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3 PAISAGEM MATEMÁTICA DO OBJETO DE ESTUDO E SUA 

IMPORTÂNCIA PARA A PESQUISA 

Neste capítulo apresentamos uma breve discussão sobre a origem e o 

desenvolvimento das curvas planas assim como da Geometria Analítica o que 

possibilitou a representação das curvas por meio de equações e, consequentemente, a 

introdução de novas representações e novos métodos para resolver problemas de 

geometria.   

 

3.1 Breve Histórico de Curvas Planas 

Em se tratando da história das curvas planas, apresentamos um resumo no qual 

procuramos destacar retas e circunferências que fazem parte de nossa investigação sobre 

a articulação das representações entre os pontos de vista paramétrico, cartesiano e polar 

desses objetos matemáticos. Esse relato está fundamentado no trabalho de pesquisadores 

como Pérez (2006, 2006a). 

O entendimento de Pérez (2006) é no sentido de que os primeiros desenhos 

gráficos surgiram com o homem das cavernas por meio de círculos e desenhos de 

animais. Os astrônomos e arquitetos assírios e egípcios já construíam gráficos 

geométricos.  Do desenho abstrato, realizado por esses povos antigos, surgiram as 

primeiras representações das curvas planas. 

Ainda, segundo Pérez (2006, p.17), antigos sábios gregos estudaram curvas 

como entidades abstratas com suas propriedades e características, sem a necessidade de 

considerar a sua aplicação prática. Queriam apenas explicar a natureza e seus fenômenos 

por meio do raciocínio matemático, o que fez emergir muitas figuras geométricas que 

se tornaram objetos de estudo matemático, como retas, círculos, espirais, elipses, 

parábolas, hipérboles, catenárias, braquistócrona, cardioides, conchoides, entre outras. 

 Em nossa pesquisa, vamos detalhar algumas dessas curvas, no intuito de 

compreender a formalização das equações desses objetos matemáticos em função do 

ponto de vista que elas representam e da simplificação que esses pontos de vista 

proporcionam na solução de diferentes tarefas associadas ao estudo das curvas planas e 

suas propriedades. 
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A Geometria dos Elementos de Euclides34 teve como princípio o estudo de 

pontos, retas, ângulos e círculos.  Mas, antes mesmo de Euclides, existiam os problemas 

clássicos, que têm muito a ver com a história das curvas, como: 

- A duplicação do cubo:  de acordo com Netto (1957) em um dado momento, 

conta a lenda, a cidade de Atenas estava sendo devastada por uma maldição - a peste - 

e o povo, procurando uma solução, foi até o oráculo Delfos e perguntou a Apolo o que 

poderia ser feito para acabar com essa maldição, então Apolo disse que deveriam 

duplicar o volume do altar, de forma cúbica. E erroneamente, o povo duplicou a aresta 

do cubo, construindo um altar com oito vezes o volume inicial. E os deuses ficaram 

furiosos aumentando o tamanho da peste.   

Existem outras versões, mas o que nos interessa é que Diocles (c. 180 a.C) 

inventou, por meio de lugares geométricos, a cissoide, uma curva que surgiu 

naturalmente para resolver o problema da duplicação do cubo.  

- A trissecção de um ângulo qualquer: para resolver esse problema  de dividir 

um ângulo arbitrário dado em três partes congruentes, segundo Eves (2004, p.138), 

Nicomedes (c. 240 a.C.) inventou  por meio de lugares geométricos a conchoide, Papus 

(c. 300 d.C), usou a propriedade foco-diretriz das cônicas, Hípias (c. 425 d.C) inventou 

a quadratriz, uma curva transcendente (não-algébrica) e Arquimedes(287-212 a.C.) 

inventou a espiral de Arquimedes, uma curva transcendente, entre outras que resolvem 

esse problema. 

- A quadratura do círculo: segundo Eves (2004, p.138), a quadratriz de Hípias e 

a espiral de Arquimedes também resolvem esse problema de construir um quadrado com 

área igual à de um círculo dado.  

Assim, para o nosso estudo, nos parece importante entender como surgiram essas 

curvas. 

Voltando ao desenvolvimento histórico das curvas planas, observamos que no 

decorrer da Idade Média e Renascimento essas curvas foram utilizadas em pinturas e na 

arquitetura. Na filosofia clássica, conforme Galileu (1623, apud, MOREIRA 2004) as 

curvas representavam a linguagem matemática que permitia compreender a formação 

do universo como podemos verificar no texto que segue.  

                                                 
34Euclides de Alexandria foi um professor, matemático platônico e escritor possivelmente grego, muitas vezes 

referido como o "Pai da Geometria". Além de sua principal obra, Os Elementos, Euclides também escreveu 

sobre perspectivas, seções cônicas, geometria esférica, teoria dos números e rigor. Disponível em: < 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Euclides>. Acesso em 13/07/2014. 
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A filosofia está escrita neste grande livro, o universo, que permanece continuamente 

aberto à nossa contemplação. Mas este livro não poderá ser compreendido a menos 

que comecemos por compreender a linguagem e a ler as letras que o compõem. Ele 

está escrito em linguagem matemática, e os seus caracteres são triângulos, círculos, 

e outras figuras geométricas, sem as quais é humanamente impossível compreender 

uma simples palavra; sem isto, vaguearemos num escuro labirinto. (p.8) 

 

Nos séculos XVI e XVII com Descartes (1596-1650) e Fermat (1601-1665)35 surge a 

Geometria Analítica que permite uma análise algébrica para o estudo da geometria 

possibilitando assim um avanço no estudo curvas.  

 

3.2 A Geometria Analítica 

De acordo com Silva (2006, p.54), a Geometria Analítica inicia-se com Apolônio de 

Perga (262-190 a.C) que em sua obra As cônicas já utilizava um sistema de coordenadas. Assim 

podemos considerar que Apolônio já articulava os quadros algébrico (equações) e geométrico 

(curvas), o que contribuiu para o surgimento da Geometria Analítica. 

Ainda segundo Silva (2006, p.54) a obra La géométrie, de Descartes, publicada em 

1637, poderia ser descrita não apenas como uma aplicação da álgebra à geometria, mas como 

uma tradução de operações algébricas em linguagem geométrica, como relata Boyer (1996, p. 

233): “o objetivo do seu método, portanto, era duplo: i) por processos algébricos libertar a 

geometria de diagramas e ii) dar significados às operações da álgebra por meio de interpretações 

geométricas”. 

De acordo Vaz (2007, p.155), Descartes define o lugar geométrico de uma curva plana 

que resolve o problema de Pappus36 que consistia em:  
[ ...] dadas as quatro linhas48 AB, AD, EF, GH. Encontrar um ponto C tal que, dados 

os ângulos α, , linhas β,φ,θ possam ser traçadas de C até AB, AD, EF, GH fazendo 

ângulos α, , respectivamente, β,φ,θ tal que CB.CF = CD.CH ( figura 20). Mais ainda, 

traçar e conhecer a curva contendo tais pontos. Descartes inova no tratamento desse 

problema, reduzindo-o a duas variáveis, o que permite, atribuindo-se valores a uma 

delas, determinar os valores correspondentes da outra e, a partir daí, conhecer o lugar 

geométrico dos pontos. 

                                                 

35 Fermat foi um dos poucos matemáticos amadores famosos. Filho de um rico comerciante de couro, pôde se 

dedicar completamente aos estudos. Por influência de sua mãe, descendente de uma família de juristas, estudou 

leis na Universidade de Orleans e formou-se em advocacia. Trabalhou toda sua vida na corte de justiça de 

Toulouse. Nomeado juiz, nos seus momentos de folga se ocupava com a poesia e a Matemática. Trocava 

correspondência com os maiores matemáticos da época, como Torricelli, Roberval, Huygens e Pascal, e, dessa 

forma relatava suas descobertas. Nunca publicou seus trabalhos, mas o conteúdo de suas cartas é atualmente 

incluído em todos os textos usuais da teoria dos números. Disponível em 

<http://www.dmm.im.ufrj.br/projeto/diversos/Fermat1.html>. Acesso em 15/07/14 

 

36 Pappus de Alexandria foi um geômetra grago que publicou uma importante obra em oito livros, denominada 

Coleção Matemática. 
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Já Fermat (1601-1655), em 1629, por meio do seu trabalho como restaurador de antigas 

obras de matemática, propôs-se a reconstruir uma das obras de Apolônio, Lugares planos, 

obtendo como resultados desse esforço um trabalho não publicado intitulado Introdução aos 

lugares geométricos planos e sólidos. Com esse estudo, introduziu a ideia de um sistema de 

coordenadas por eixos perpendiculares e descobriu equações da reta, circunferência, parábola, 

elipse e hipérbole e, em seguida demonstrou que toda equação de 1º ou 2º grau pode ser reduzida 

a uma dessas curvas planas. Em 1636, descobriu o princípio fundamental da Geometria 

Analítica: “sempre que numa equação final encontram-se duas quantidades incógnitas, temos 

um lugar, a extremidade de uma delas descrevendo uma linha, reta ou curva”.  (BOYER, 1996, 

p.238) 

É importante ressaltar que esses dados de Fermat não estão na obra de Descartes, apesar 

deste ter tido acesso à Introdução aos lugares geométricos planos e sólidos vários meses antes 

de publicar a sua obra intitulada La géométrie. 

Comparando ambos os trabalhos, e em se tratando do mesmo período, enquanto 

Descartes partia de um lugar geométrico e encontrava sua equação, Fermat partia de uma 

equação e estudava o lugar geométrico em função desta.  

Assim, para Eves (2004, p.382), a Geometria Analítica quando aplicada em 

𝑅2 estabelece uma correspondencia entre pontos do plano e pares ordenados de números reais, 

𝑃(𝑥, 𝑦), viabilizando uma correspondencia entre curvas no plano e equações em duas variáveis, 

de tal forma que para cada curva do plano está associada uma equação bem definida, 𝐹(𝑥, 𝑦) =

0, e para cada equação desse tipo está associada uma curva (ou conjuntos de pontos) bem 

definida no plano. Além disso, existe uma correspondência entre as propriedades algébricas e 

analíticas da equação e as propriedades geométricas, como o lugar geométrico dos pontos 

𝑃(𝑥, 𝑦), da curva associada.  

A essência da Geometria Analítica, segundo Eves (2004), é interessante, porém, 

historicamente, encontra dificuldade na articulação entre o que consideramos quadros algébrico 

e geométrico, pois para que a Geometria Analítica desempenhasse plenamente o seu papel nos 

séculos XVI e XVII foi preciso esperar o desenvolvimento do simbolismo algébrico37.  

 Neste ponto já podemos fazer uma breve reflexão associando desenvolvimento 

histórico da Geometria Analítica e Álgebra, pois no ensino fundamental no Brasil, a matemática 

inicia-se com o estudo das equações do 1º e 2º grau, primeiro no quadro algébrico e somente 

                                                 
37 Segundo Baumgart (1992, p. 3), o período de 1700 a.C. a 1700 d.C., foi marcado pelo desenvolvimento do 

simbolismo algébrico e pela resolução de equações cúbicas e quadráticas e o tratamento das equações polinomiais.  
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depois, no ensino médio, é que se introduz a Geometria Analítica em que o estudo é centrado 

nas propriedades geométricas da curva associada à sua equação para os casos das retas e 

circunferências. Vemos aqui, um trabalho de articulação entre álgebra e geometria que só terá 

os resultados esperados se houver uma preocupação constante em acompanhar as relações 

institucionais e pessoais desenvolvidas no ensino fundamental e a partir delas propor o 

desenvolvimento de novos conhecimentos no ensino médio. 

Assim, dada a importância da articulação entre quadros algébricos e geométricos para 

desenvolver o significado do que denominamos de ponto de vista cartesiano procuramos, nessa 

pesquisa, dar ênfase às representações de curvas por meio de suas equações ou lugares 

geométricos a partir desse ponto vista.  

Concordamos com Silva (2006, p. 56) quando diz que mesmo hoje, com o uso de 

fórmulas, métodos e “decorebas”, as dificuldades em articular a representação de curvas com 

equações permanecem enormes, porém, quando se utiliza um plano cartesiano quadriculado ou 

um plotador gráfico, como ferramentas, que permitem ao estudante a visualização de pontos e 

curvas e no caso do software, de maneira dinâmica, é sensível o interesse dos mesmos em 

esboçar os diferentes gráficos de uma curva no plano.   

De acordo com Valente (1993, p.5), o uso do software interessa no ensino por “[...] ser 

uma ferramenta de complementação, aperfeiçoamento e de possível mudança na qualidade de 

ensino” 

É também nosso entendimento que plotadores gráficos, como o Winplot e o GeoGebra 

representam essa ferramenta, pois, permitem, por exemplo, visualizar e conjecturar 

propriedades geométricas de uma curva plana em diversos pontos de vista. 

Isso nos conduz a hipótese de que somente o ponto de vista cartesiano não possibilita 

que o estudante adquira um entendimento global das propriedades geométricas de uma curva 

plana e de sua equação. Então, buscamos na história da Geometria Analítica os momentos em 

que se introduzem outros pontos de vista, como o paramétrico para o qual fazemos uma breve 

descrição a seguir.  

 

3.3 Curvas Representadas por Equações Paramétricas 

Com o surgimento da Análise Infinitesimal, e do Cálculo Diferencial e Integral, a 

compreensão das curvas passa a ter um papel relevante.  

Com a Física de Newton (1643-1727), o estudo de curvas foi direcionado às aplicações 

práticas em pesquisas. A análise das trajetórias dos objetos em movimento foi uma das 
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aplicações mais importantes, obviamente, tendo como representações dessas curvas as 

equações paramétricas. 

Conforme Boyer (1996, p.319) as primeiras equações paramétricas foram introduzidas 

por Euler (1707-1783), que no seu livro intitulado Introductio, fez o uso sistemático da 

representação paramétrica de curvas, isto é, a expressão de cada uma das coordenadas como 

uma função de uma variável auxiliar independente, o parâmetro. Para representar uma cicloide 

Euler usou as seguintes equações: {
𝑥 = 𝑏 − 𝑐𝑜𝑠

𝑧

𝑎

𝑦 = 𝑧 + 𝑏𝑠𝑖𝑛
𝑧

𝑎

  

Conforme Silva (2006, p.88), esta mesma equação e o gráfico da Cicloide apresentados 

por Euler podem ser atualmente representadas como mostra a Figura 17. Observamos que o 

gráfico foi construído por meio de um plotador.  

 

                           FIGURA 17-EULER E A REPRESENTAÇÃO PARAMÉTRICA. 

 
                            FONTE: O autor (2015) 

 

Constatamos que nos séculos XVI e XVII, com o surgimento da representação 

cartesiana de uma curva e seus ostensivos gráficos, o que predominava era o ponto de vista 

cartesiano e a partir do século XVIII, com Euler, surgem as representações paramétricas de uma 

curva.  

De acordo com Lima (2002, p. 62), em se tratando dessas representações e sobre a visão 

dinâmica das parametrizações: 

 

“Sejam 𝑓, 𝑔: 𝐼 → 𝐼𝑅 funções reais da variável real𝑡, cujo domínio é o intervalo 𝐼 ⊂
𝐼𝑅. As equações, 𝑥 = 𝑓(𝑡), 𝑦 = 𝑔(𝑡), permitem associar a cada valor de 𝑡  no 

intervalo 𝐼 o ponto (𝑥, 𝑦) = (𝑓(𝑡), 𝑔(𝑡)) do plano. Imaginando 𝑡 como o tempo, essas 

equações descrevem o movimento de um  ponto no plano: em cada instante 𝑡 o ponto 

ocupa uma posição bem determinada (𝑥, 𝑦).  
O conjunto 𝐿 de todos os pontos (𝑓(𝑡), 𝑔(𝑡)), obtido quando 𝑡 percorre o intervalo 𝐼, 
é uma linha plana, chamada a 𝑡𝑟𝑎𝑗𝑒𝑡ó𝑟𝑖𝑎 do movimento. As equações 𝑥 = 𝑓(𝑡), 𝑦 =
𝑔(𝑡) são equações paramétricas da linha 𝐿. Movimentos diferentes podem ter a 

mesma trajetória, pois o mesmo caminho pode ser percorrido de maneiras diferentes.”   
 



87 
 

Segundo Silva (2006, p.88) nos trabalhos de Euler torna-se visível a passagem do ponto 

de vista cartesiano para o ponto de vista paramétrico no estudo de curvas planas 

transcendentes38 e contínuas39, utilizando a representação paramétrica como ferramenta que 

favorece o entendimento das propriedades geométricas, como o lugar geométrico dos pontos 

da cicloide.  

Giuseppe Peano (1858-1932), em 1890 mostrou curvas representadas por equações 

paramétricas 𝑥 = 𝑓(𝑡), 𝑦 = 𝑔(𝑡), sendo f e g funções reais contínuas no intervalo 0 ≤ 𝑡 ≤ 1, 

cujos pontos preenchem completamente o quadrado unitário 0 ≤ 𝑥 ≤ 1, 0 ≤ 𝑦 ≤ 1.  

Procurando interpretar a passagem dessa representação paramétrica para a cartesiana e 

vice-versa, encontramos em Lehmann (1974, p.237) uma definição de equações paramétricas 

de uma curva plana a partir da equação cartesiana, sendo: 

 

Seja, em geral, 𝐹(𝑥, 𝑦) = 0 a equação cartesiana de uma curva C e sejam x e y cada 

função de uma terceira variável t  de maneira que podemos escrever: 𝑥 = 𝑓(𝑡) e 𝑦 =

𝑔(𝑡). Se, para qualquer valor permissível da variável independente t , as equações  

𝑥 = 𝑓(𝑡) e 𝑦 = 𝑔(𝑡) determinam um par de valores reais de 𝑥 e 𝑦 que satisfazem a 

equação 𝐹(𝑥, 𝑦) = 0, então as equações 𝑥 = 𝑓(𝑡) e 𝑦 = 𝑔(𝑡) são denominadas 

equações paramétricas. 

 

 

Nesta pesquisa quando as equações de uma curva plana são representadas na forma 

implícita, 𝐹(𝑥, 𝑦) = 0, consideramos como um ponto de vista cartesiano e quando 

representadas na forma paramétrica, 𝑥 = 𝑓(𝑡) e 𝑦 = 𝑔(𝑡), ambas as funções contínuas, com 

𝑡 ∈ [𝑎, 𝑏], consideramos como um ponto de vista paramétrico. 

Sobre essas passagens dos pontos de vista cartesiano para o paramétrico e vice-versa, 

segundo o geômetra algebrista Israel Vainsencher, isso se constitui um problema, pois, nem 

sempre pode-se realizar tal passagem.  

Vainsencher (2005, p.8), firma entendimento no sentido de que “uma curva é racional 

se for definida parametricamente por equações, 𝑋 = 𝑥(𝑇), 𝑌 = 𝑦(𝑇), em que as funções de 𝑇 

indicadas são racionais e ao menos uma é não constante.” 

Como toda curva racional é algébrica, então essa é a condição para as passagens desses 

pontos de vista, pois, de acordo com Vainsencher (2005, p. 7), se “𝑥 = 𝑥(𝑇) e 𝑦 = 𝑦(𝑇) são 

funções racionais (= quocientes de polinômios em uma variável 𝑇)”, então “existe um 

polinômio não constante 𝑓(𝑋, 𝑌) tal que 𝑓(𝑥, 𝑦) = 0”. 

                                                 
38 Uma curva transcendente corresponde a uma curva não algébrica. 
39 Para Alencar e Santos (2002, p. 14), “Uma curva contínua no plano 𝑅2 é uma aplicação contínua 𝛼: 𝐼 → 𝑅2, 

definida num intervalo ⊂ 𝑅. A aplicação 𝛼, dada por 𝛼(𝑡) = (𝑥(𝑡), 𝑦(𝑡)), é contínua, se cada função coordenada 

𝑥, 𝑦: 𝐼 → 𝑅 é uma função contínua.   
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É importante observar que Lehmann (1970) considera a passagem do ponto de vista 

paramétrico para o cartesiano e do ponto de vista cartesiano para o ponto de vista paramétrico, 

mas não propõe métodos explícitos para efetuar essa passagem.  

Tal compreensão corrobora com as afirmações de Vainsencher, assim, constata-se que 

Lehmann propõe, mas não apresenta essa passagem, pois, constitui-se um problema de 

investigação.  

Ainda, em se tratando dessas passagens, Alves (2014, p. 25), explorando as 

potencialidades do GeoGebra, a partir de uma visão qualitativa, evidencia alguns casos de 

ostensivos gráficos, em que a correspondência entre a representação cartesiana e a 

representação paramétrica se apresenta como um problema matemático computacional, 

conforme Figura 18: 

 

FIGURA 18-LIMITAÇÃO DO GEOGEBRA RELACIONADA COM O TRAÇO DA CURVA 

 

FONTE: Alves (2014, p.26) 

 

De acordo com a Figura 18, visualizamos um comportamento estranho nas vizinhanças 

da origem (0,0).      

 

Ainda segundo Alves (2014), algumas representações são facilmente visualizadas no 

GeoGebra, enquanto outras como a parametrização  

𝛼(𝑡) = (𝑡48 − 𝑡56 − 𝑡60 − 𝑡62 − 𝑡63, 𝑡32) não se obtém uma representação cartesiana, 

conforme Figura 19: 
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   FIGURA 19- PASSAGENS ENTRE REPRESENTAÇÕES CARTESIANA E PARAMÉTRICA 

 
  FONTE: Alves (2014, p.27) 

 

 Sobre a limitações do software e do método que realiza essas passagens, Alves (2014, 

p. 28) comenta:  

Embora, temos que observar algumas limitações relacionadas ao próprio método e 

uso do DSG40. Na verdade, quando levamos em conta curvas clássicas simples é 

possível aplicações do método. No entanto, em alguns casos, e em virtude da grande 

quantidade de termos 𝑎𝑖𝑗𝑋
𝑖𝑌𝑗, é inviável a descrição eficaz.  (tradução nossa)41 

 

Seguindo a linha deste autor, nessa pesquisa, para a sequência de ensino, levamos em 

conta curvas clássicas simples, como a reta e a circunferência, e portanto, esperamos não ter 

problemas matemáticos computacionais na utilização de softwares, como o Winplot e o 

GeoGebra. 

Em outro artigo de Alves (2014b), sobre a construção de curvas parametrizadas, que se 

relacionam de modo intrínseco a vários problemas importantes da Matemática, construídas em 

um ambiente informático, com o uso dos softwares GeoGebra e CAS Maple, apresenta curvas 

que: 

[...] mereceram atenção e se tornaram objeto de investigação por parte de muitos 

matemáticos no passado, diante da possibilidade de resolução de certos problemas 

(EDWARDS, 1969, p.263). De modo en passant, podemos citar na classe das curvas 

cicloidais. (p.6) 

                                                 
40 Dynamic System Geogebra  
41 “Although, we have to observe some limitations related to  own method and the DSG’s uso. In fact, when we 
lead with simple classical curves is possible the method’s applications. However, in some cases and en virtue the 

great quantity of terms 𝑎𝑖𝑗𝑋
𝑖𝑌𝑗 is unworkable the effective description.” 
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Curvas como a astroide, a cissoide de Diocles, a conchoide de Nicomedes, a Limaçon 

de Pascal, a cardioide, a cicloide e a deltoide que, segundo Alves (2014b), a dimensão histórica 

dessas curvas “desempenha papel fundamental para o nosso entendimento da Matemática 

contemporânea e pode impulsionar o raciocínio heurístico em sala de aula”. 

Concordamos com esse autor e entendemos que a representação paramétrica dessas 

curvas, articuladas com outros pontos de vista, mediadas por softwares, como o GeoGebra, 

favorecem o entendimento desses objetos matemáticos de ensino. 

Em se tratando do uso de softwares, Filler (2012, p.1) discute em um artigo a criação de 

gráficos via computador e animações baseadas em equações paramétricas de curvas, como 

proposta para a educação matemática em nível secundário superior42 da Alemanha e afirma: 

 

Criando visualizações de computador, especialmente animações, pode ajudar os 

estudantes a compreender objetos matemáticos (principalmente linhas retas e curvas), 

que são descritas por equações paramétricas, como conjuntos de pontos e descobrir as 

relações funcionais e aspectos dinâmicos. 
      

Neste artigo observamos que os estudantes, nessa proposta, conforme Figura 20, 

estudam retas no espaço, articuladas com o ponto de vista paramétrico e a noção de vetores. 

    

FIGURA 20- REPRESENTAÇÃO PARAMÉTRICA DA RETA NO ESPAÇO 

 
FONTE: Filler (2012, p.2)  

 

Ainda nesse artigo, Filler propõe o estudo da representação paramétrica de 

circunferências planas, “como ponto de partida para interessantes curvas que também 

descrevem equações paramétricas para a gerações de animações baseadas nelas”, como espirais, 

hélices e cicloides, no espaço.  

                                                 
42O nível secundário superior na Alemanha denomina-se Gymnasium. Nesse nível, os estudantes, que representam 

35% da totalidade, fazem um exame chamado Abitur, que permite a entrada nas universidades alemãs. Fonte: 

Revista Educação. Disponível em:<http://revistaeducacao.uol.com.br/textos/170/modelo-alemao-234959-1.asp>. 

Acesso em 13/11/2014.     
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Em nossa pesquisa, também temos como ponto de partida o estudo de representações 

paramétricas da reta e da circunferência, com estudantes do ensino médio, mediados por 

softwares como o GeoGebra e o Winplot e, em pesquisas futuras o estudo de outras curvas, no 

plano e no espaço.  

No item 3.4 que segue observamos que Descartes propõe um método para a 

representação algébrica e gráfica de curvas planas. 

  

3.4 Curvas Algébricas Planas ou Transcendentes  

 

Referimo-nos, neste ponto, ao trabalho de Silva (2006, p. 61), sobre curvas planas que 

explicita o método de René Descartes, no livro La Géométrie, que consistia em partir de um 

problema geométrico, traduzi-lo para uma representação algébrica, uma equação, 

simplificando-a ao máximo para depois representá-la graficamente. 

Sobre um caso de quatro retas paralelas e uma perpendicular, Descartes concluiu que se 

a constante de proporcionalidade no problema de Papus (290-350) é tomada como sendo uma 

constante 𝑎, então o lugar geométrico é representado por (𝑎 − 𝑥)(𝑎 + 𝑥)(2𝑎 − 𝑥) = 𝑎𝑥𝑦, isto 

é, uma cúbica de Newton que mais tarde é denominada de parábola ou tridente de Descartes, 

conforme   Figura 21. (BOYER, 1996, p. 234) 

 

  FIGURA 21-PARÁBOLA OU TRIDENTE DE DESCARTES 

REPRESENTAÇÃO CARTESIANA: 

 

(𝑎 + 𝑥)(𝑎 − 𝑥)(2𝑎 − 𝑥)𝑎𝑥𝑦 

 

Parâmetro 𝑎 = 1 

→ (1 + 𝑥)(1 − 𝑥)(2.1 − 𝑥) = 1𝑥𝑦 

↔ 𝑥3 − 2𝑥2 − 𝑥𝑦 − 𝑥 = −2 

OSTENSIVO GRÁFICO (GEOGEBRA): 

 

FONTE: O autor (2015) 

 

Segundo Pérez (2006a, p.172), conforme Figura 21, é uma curva ilimitada com uma 

assíntota vertical em  𝑥 = 0, com dois ramos. Consta que a citada curva foi investigada por 

Isacc Newton e também por René Descartes, por isso, as vezes se chama a parábola de 

Descartes, embora não seja uma parábola. O nome tridente é devido a Newton que a estudou 

em 1710. Esta curva se inclui no estudo de Newton das cúbicas, daí o outro nome. 
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Em se tratando do desenvolvimento da Geometria Analítica, Silva (1994, p.61) ressalta 

que “o importante na obra de Descartes é que a associação da geometria com a álgebra 

simbólica encoraja o desenvolvimento de técnicas algébricas, independente de visualizações 

geométricas”.  O que evidencia a importância da mudança de quadros, do geométrico para o 

algébrico, e mostra a ausência de uma representação gráfica mais moderna, conforme Figura 

21.   

Boyer (1996) menciona que Descartes, entendendo que os antigos nunca tinham 

aceitado como legítimas as construções que usassem curvas diferentes de retas e círculos, o que 

entendemos que se constitui em um obstáculo epistemológico43 (embora Papus reconhecesse a 

existência de outras curvas), realizou uma primeira classificação das curvas algébricas, como 

sendo: 

  

[...] Aqueles, que levam a equações quadráticas e podem, portanto ser construídos 

com régua e compasso, ele colocou na primeira classe; os que levam às equações 

cúbicas e quárticas, cujas raízes não podem ser construídas por meio de secções 

cônicas, na classe número dois; os que levam a equações de grau cinco ou seis podem 

ser construídos introduzindo uma cúbica como o tridente ou parábola superior 𝑦 =
𝑥3, e esses ele colocou na classe três. Descartes continuou assim, reunindo problemas 

geométricos e equações algébricas em classes, assumindo que a construção das raízes 

de uma equação de grau 2n ou 2n -1 era um problema de classe n. (BOYER, 1996, p. 

234). 

 

A ênfase sobre o ponto de vista cartesiano pode ser evidenciada nessa classificação das 

curvas algébricas planas, que se refere a uma curva plana representada por uma equação a duas 

variáveis, 𝐹(𝑥, 𝑦) = 0, por exemplo, em  𝑦 = 2𝑝𝑥 + 𝑥0, (𝑥 − 3)2 + (𝑦 + 5)2 = 1. 

Concluímos, então que Descartes só considerava as curvas algébricas planas.  

Sobre essas curvas planas, Pérez (2006, p.31) faz a seguinte classificação analítica: 

𝐴𝑙𝑔é𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠: tem equação cartesiana da forma 𝑓(𝑥, 𝑦)  = 0, sendo 𝑓 um polinômio de (𝑥, 𝑦). 

O grau da curva é o do polinômio. 

 

𝐺𝑟𝑎𝑢 1: 𝑟𝑒𝑡𝑎 

                                                 
43

Os obstáculos de origem epistemológica são aqueles que não podemos nem devemos escapar, pelo fato mesmo 

de seu papel constitutivo do conhecimento visado. Podemos encontrá-los na história dos próprios conceitos. Isso 

não quer dizer que devemos ampliar seu efeito nem que devemos reproduzir no ambiente escolar as condições 

históricas nas quais nós os vencemos. (Tradução nossa) (BROUSSEAU, 2010, p.4). Disponível em: http://guy-

brousseau.com/wp-content/uploads/2010/09/Glossaire_V5.pdf. Acesso em 20/02/2015. 
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𝐺𝑟𝑎𝑢 2: 𝑐ô𝑛𝑖𝑐𝑎𝑠 {
 𝑐𝑜𝑚 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 {

𝐸𝑙𝑖𝑝𝑠𝑒
𝐻𝑖𝑝é𝑟𝑏𝑜𝑙𝑒
𝑃𝑎𝑟á𝑏𝑜𝑙𝑎

𝑑𝑒𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠

 

𝐺𝑟𝑎𝑢 3: 𝑐ú𝑏𝑖𝑐𝑎𝑠

{
  
 

  
 

𝐴𝑛𝑔𝑢𝑖𝑛𝑒𝑎
𝐹ó𝑙𝑖𝑢𝑚 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠
𝐶𝑖𝑠𝑜𝑖𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝐷𝑖ó𝑐𝑙𝑒𝑠

𝐸𝑠𝑡𝑟𝑜𝑓𝑜𝑖𝑑𝑒
𝑇𝑟𝑖𝑠𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑐𝐿𝑎𝑢𝑟𝑖𝑛

𝑇𝑟é𝑏𝑜𝑙
𝐵𝑟𝑢𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑒 𝐴𝑔𝑛𝑒𝑠𝑖

        

              𝐶𝑖𝑠𝑜𝑖𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑙í𝑞𝑢𝑜𝑎
𝑆𝑒𝑟𝑝𝑒𝑛𝑡𝑖𝑛𝑎
𝐶𝑖𝑠𝑜𝑖𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑎

𝐶ú𝑏𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑇𝑠𝑐ℎ𝑖𝑟𝑛ℎ𝑎𝑢𝑠𝑒𝑛
𝑉𝑖𝑠𝑖𝑒𝑟𝑎

𝑇𝑟𝑖𝑠𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑑𝑒 𝐿′𝐻ô𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

 

𝐺𝑟𝑎𝑢 4: 𝑞𝑢á𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠

{
  
 

  
 

𝐴𝑙𝑓𝑜𝑟𝑗𝑎𝑠
𝐶𝑜𝑛𝑐ℎ𝑜𝑖𝑑𝑒𝑠

𝐶𝑢𝑟𝑣𝑎 𝑑𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑏𝑜
𝐶𝑢𝑟𝑣𝑎 𝑝𝑖𝑟𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒

𝐷𝑒𝑙𝑡𝑜𝑖𝑑𝑒
𝐸𝑠𝑝í𝑟𝑖𝑐𝑎

𝑂𝑣𝑎𝑙  𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑠𝑠𝑖𝑛𝑖

𝐶𝑎𝑟𝑑𝑖𝑜𝑖𝑑𝑒
𝐵𝑖𝑐𝑜𝑟𝑛𝑖𝑎
𝐵𝑖𝑓ó𝑙𝑖𝑢𝑚
𝑇𝑟𝑖𝑓ó𝑙𝑖𝑢𝑚

𝐶𝑢𝑟𝑣𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐿𝑖𝑠𝑠𝑎𝑗𝑜𝑢𝑠
𝐹ó𝑙𝑖𝑢𝑚

        𝐾𝑎𝑚𝑝𝑖𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝐸𝑢𝑑𝑜𝑥𝑜

𝐾𝑎𝑝𝑝𝑎
𝐿𝑖𝑚𝑎ç𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑠𝑐𝑎𝑙
𝑂𝑣𝑎𝑙  𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠𝑖𝑎𝑛𝑎

𝐿𝑒𝑚𝑛𝑖𝑠𝑐𝑎𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝐵𝑒𝑟𝑛𝑜𝑢𝑙𝑙𝑖
𝐿𝑒𝑚𝑛𝑖𝑠𝑐𝑎𝑡𝑎𝑠

𝑆𝑒𝑟𝑝𝑒𝑛𝑡𝑖𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑁𝑒𝑤𝑡𝑜𝑛
𝐶𝑎𝑏𝑒ç𝑎 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑙𝑎

 

𝐺𝑟𝑎𝑢 6: 𝑠é𝑥𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠

{
 
 

 
 

𝐴𝑠𝑡𝑟𝑜𝑖𝑑𝑒
𝐶𝑜𝑟𝑛𝑜𝑖𝑑𝑒

𝐷𝑢𝑝𝑙𝑎 𝑔𝑜𝑡𝑎 𝑑′á𝑔𝑢𝑎
𝑂𝑣𝑎𝑙  𝑑𝑢𝑝𝑙𝑎

𝑆é𝑥𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑦𝑙𝑒𝑦

𝐸𝑠𝑐𝑎𝑟𝑎𝑣𝑒𝑙ℎ𝑜𝑠
           𝐹ó𝑙𝑖𝑢𝑚 𝑑𝑒 𝐷𝑢𝑟𝑒𝑟𝑜

𝑀𝑜𝑖𝑛ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜
𝑁𝑒𝑓𝑟𝑜𝑖𝑑𝑒

𝑇𝑟𝑖𝑠𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑑𝑒 𝐶𝑒𝑣𝑎

 

𝐺𝑟𝑎𝑢 8: 𝑏𝑖𝑞𝑢á𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 {
𝑂𝑣𝑎𝑙  𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑦𝑙𝑒𝑦

𝑇𝑜𝑟𝑜𝑖𝑑𝑒
 

𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑐𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠: não algébricas

{
 
 

 
 
𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜𝑖𝑑𝑒
𝐶𝑎𝑡𝑒𝑛á𝑟𝑖𝑎
𝐶𝑜𝑐𝑙𝑒𝑜𝑖𝑑𝑒
𝐶𝑙𝑜𝑡𝑜𝑖𝑑𝑒
𝑇𝑟𝑎𝑐𝑡𝑟𝑖𝑧

 

Para esta pesquisa, de acordo com essa classificação focamos nosso estudo na reta e na 

circunferência articuladas aos pontos de vista cartesiano, paramétrico e polar e os seus 

ostensivos e não ostensivos.  

Segundo Pérez (2006a, p. 133), a reta parece ser uma das curvas que foi muito estudada, 

embora ela não fosse considerada uma curva. Euclides, em seus elementos, dedicou boa parte 

de seus esforços para a reta, mas não a considera uma curva.  
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FIGURA 22-REPRESENTAÇÕES DA RETA NO PLANO 

 
FONTE: Pérez (2006a, p.133) 

 

Nessa pesquisa, de acordo com Vainsencher (2005, p.10), consideramos a reta como 

uma curva algébrica plana de grau 1 e as representações da reta, conforme Figura 22. 

O estudo da circunferência, segundo Pérez (2006, p. 100), remonta ao longo do tempo 

na história. Povos orientais, especialmente os chineses usavam círculos para uso prático desde 

milhares de anos. Por exemplo, a invenção da roda é uma descoberta fundamental com base nas 

propriedades de um círculo. Já os gregos consideravam os egípcios como os inventores dessa 

geometria. 

A circunferência, para o autor, é o perímetro 𝐶 do círculo definido pelo lugar dos pontos 

equidistantes de um ponto fixo denominado centro. A distância ao centro de qualquer ponto 

sobre a circunferência se chama raio. O dobro do raio recebe o nome de diâmetro.  

  

FIGURA 23- REPRESENTAÇÕES DA CIRCUNFERÊNCIA 1 

     
FONTE: Pérez (2006, 99) 

 

De acordo com a classificação analítica das curvas planas apresentada por Pérez (2006, 

p. 99), esse autor considera a circunferência como: 
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[...] uma cônica, obtida pela intersecção de um plano sobre um cone, com o plano 

perpendicular ao eixo de simetria do cone. Também pode ser considerada um caso 

degenerado da elipse quando os semi-eixos maior e menor são iguais. É uma cônica 

circular de excentricidade nula. (Tradução nossa)44 

 

Como já afirmamos anteriormente, consideramos, na presente pesquisa, a circunferência 

como uma cônica não degenerada, e utilizamos as representações da circunferência, conforme 

Figura 23. 

Ainda sobre a circunferência, Pérez (2006) discute algumas consequências da equação 

cartesiana e representa a circunferência, conforme Figura 24, por meio de um determinante: 

 

FIGURA 24- REPRESENTAÇÕES DA CIRCUNFERÊNCIA 2 

 
FONTE: Pérez (2006, 102) 

 

Segundo Boyer (1996, p.235), Descartes ao introduzir curvas representadas por 

polinômios de grau acima de quatro, para realizar construções geométricas das mesmas, 

acrescentou aos axiomas usuais da geometria mais um axioma, a saber: “duas ou mais retas (ou 

curvas) podem ser movidas, uma sobre a outra, determinando por suas intersecções novas 

curvas”. E dessa forma emergiam novas curvas como a quadratriz, a cissoide, a conchóide e a 

espiral.  

Boyer, neste sentido, afirma que Descartes fez distinções cuidadosas: 

                                                 
44 “[...] una sección cónica obtenida por la intersección de un plano sobre un cono, siendo el plano perpendicular 

al eje de simetría del cono. También se puede considerar como un caso degenerado de elipse cuando los ejes 

semimayor y semimenor son iguales. Es una cónica circular de excentricidad nula”.  
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[…] a cissoide e a conchoide, que chamaríamos de algébricas, e outras como a 

quadratriz e a espiral, que hoje são chamadas transcendentes. Ao primeiro tipo 

Descartes deu reconhecimento geométrico total, junto com a reta, círculo, e as cônicas, 

chamando todas de “curvas geométricas"; o segundo tipo ele excluiu totalmente da 

geometria, estigmatizando-as como “curvas mecânicas”. (BOYER, 1996, p. 235) 

 

 

Além disso, Descartes classifica as curvas algébricas planas e exclui as transcendentes, 

chamando-as de curvas mecânicas45, que mais tarde foram estudadas por Newton e Euler. 

Um exemplo de curva transcendente é dado por 𝑦 = 2𝑝 
𝑠𝑒𝑛(𝑥)

cos2(𝑥)
.  

Sobre curva algébrica plana e a associação que vincula cada curva no plano com uma 

equação bem definida, Vainsencher (2005, p.10) adverte que tal “correspondência” nem sempre 

é garantida, definindo: 

 

Uma curva algébrica plana afim (ou mais abreviadamente, curva) é uma classe de 

equivalência de polinômios não constantes 𝑓 ∈ 𝐾[𝑋, 𝑌], módulo a relação que 

identifica dois tais polinômios se um é múltiplo do outro por alguma constante.  

Nesse contexto, a equação de uma curva  é um qualquer dos polinômios nessa classe.  

Dizemos que uma curva está definida sobre o corpo 𝐾0, subcorpo de K, se ela admitir 

uma equação a coeficientes em 𝐾0. 

O traço (resp. traço real...) de uma curva (definida sobre 𝐼𝑅) é o conjunto das soluções 

(resp. soluções reais...) da equação. 

O grau  de uma curva 𝑓é o grau de sua equação, e será denotado por 𝑑0𝑓. Curvas de 

grau  1,2,3,... são chamadas retas, cônicas, indexcônica cúbicas. 

 

 

Dessa forma, de acordo com Vainsencher (2005), nesta pesquisa, entendemos o lugar 

geométrico dos pontos de uma curva plana como “traço da curva”.  

 

A seguir apresentamos alguns ostensivos gráficos das curvas citadas, cissoide46, 

conchóide47, quadratriz48 e a espiral49, no Winplot, procurando evidenciar outros pontos de 

vista, além do cartesiano.  

                                                 
45 Uma curva diz-se mecânica quando seus pontos são gerados pela intersecção de figuras geométricas em 

movimento, como a curva de Hípias.  Disponível em: <http://elementosdeteixeira.blogspot.com.br/2014/01/118-

curva-de-hipias_13.html>. Acesso em 13/07/2014.   
46 Diocles (c. 180  a.C) inventou a cissoide com o objetivo de apresentar uma solução para a duplicação do cubo 

por métodos geométricos. (EVES, 2004, p. 135) 

 
47 Inventada por Nicomedes (c. 240 a.C), também com o mesmo objetivo. (EVES, 2004, p. 138). 

 
48 Hípias ( c. 425 a.C) inventou uma curva transcendente, chamada quadratriz, por meio da qual se pode 

multisseccionar ângulos e quadrar círculos. (EVES, 2004, p. 154). Hípias de Élida era um sofista e filósofo grego 

que viajava de um lugar para outro para obter dinheiro por seus serviços. (PÉREZ, 2006, p.156) (Tradução nossa). 

 
49 Inventada por Arquimedes (c. 225 a.C), em um trabalho intitulado Sobre espirais, a espiral foi usada com o 

objetivo resolver o problema da quadratura do círculo e a trissecção de um ângulo. (EVES, 2004, p. 138).  
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Afirma o autor, Pérez (2006), que a cissoide de Diocles é uma curva plana algébrica que 

pode ser representada por um polinômio de grau 3, uma cúbica, cujo termo significa a forma de 

Hedra (uma espécie de planta). Tendo como ostensivos gráficos: 

 

 

 

QUADRO 4 - CISSOIDE DE DIOCLES 

 
 

 

 
 

 

FONTE: O autor (2015) 
 

Também encontramos, de acordo com Yates (1947), outras três representações da 

cissoide de Diocles, conforme Figura 25: 
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FIGURA 25-REPRESENTAÇÕES DA CISSOIDE DE DIOCLES 

 
Fonte: Yates (1947, p.27) 

 

No quadro 5, apresentamos os seus ostensivos gráficos: 

QUADRO 5-CISSOIDE DE DIOCLES 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 26-PROPRIEDADES MÉTRICAS 

FONTE: Yates ( 1947, p.27) 

FONTE: O autor (2015) 
 

De acordo com Pérez (2006), a conchóide de Nicomedes é uma curva plana algébrica 

que pode ser representada por um polinômio de grau 4, uma quártica, tem a forma de uma casca, 

e às vezes recebe o nome de concha.  

 

        

















x

y

Parâmetros: a=2 e b=1

Ponto de vista cartesiano

y^2=x^2(2b-x)/(x-2(a+b))
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 QUADRO 6-CONCHOIDE DE NICOMEDES 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

FIGURA 27-CONCHOIDE PARAMÉTRICA 

FONTE: Pérez (2006, p.137) 

  FONTE: O autor (2015) 
 

Observando as três representações da conchoide de Nicomedes, conforme o   quadro 6, 

identificamos que o ostensivo gráfico da representação paramétrica se difere dos demais. 

Provavelmente, segundo Alves (2014), existem limitações relacionadas ao método da passagem 

entre as representações e do uso do software, nesse caso o GeoGebra. Também constatamos o 

mesmo problema no Winplot.  

  

A quadratriz de Hípias: uma curva plana transcendente, cujo nome foi dado em 

homenagem ao autor, também chamada de trisectriz. Trata-se de uma curva que não pode ser 

construída com régua e compasso.    
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QUADRO 7-QUADRATRIZ DE HÍPIAS 

 

 
 

 

 

 

 

 

FIGURA 28-QUADRATRIZ DE HÍPIAS 

 
FONTE: Pérez (2006, p. 155) 

FONTE: O autor (2015) 

 

Observando as três representações da quadratriz de Hípias, o s três ostensivos gráficos, 

conforme quadro 7, identificamos que o ostensivo gráfico da representação polar se difere dos 

demais. Novamente, segundo Alves (2014), provavelmente existem limitações, como o 

ocorrido no  quadro 6 da página 99.   

 

1. A espiral de Arquimedes: uma curva plana transcendente, cujo nome foi dado 

em homenagem ao autor, apresenta detalhes de suas propriedades geométricas, como a 

propriedade fundamental que relaciona o comprimento do raio vetor com o ângulo de 

revolução que gera a espiral. 
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QUADRO 8- ESPIRAL DE ARQUIMEDES 

 

 

 

FIGURA 29-ESPIRAL DE ARQUIMEDES 

FONTE: Pérez (2006, p. 244) 

 

 

 

 

FONTE: O autor (2015) 

 

Observando as três representações da espiral de Arquimedes, conforme quadro 8, 

identificamos que o ostensivo gráfico da representação cartesiana se difere dos demais. Outra 

vez, de acordo com Alves (2014), provavelmente existem limitações, com as encontradas nos 

dois quadros anteriores, mas entendemos, que certas limitações podem produzir implicações 

positivas para o ensino. 

Em um artigo sobre construções e parametrizações de curvas com o GeoGebra, Alves 

(2014b) descreve vários elementos relacionados com essas construções.  

   









x

y

parâmetro  a>0

a=10

ponto de vista cartesiano

sqrt(x^2+y^2)=a arc tan(y/x)

   









x

y

parâmetros  a e  t

a=1

ponto de vista paramétrico

(x,y) = (at cos(t),at sin(t)); 0.0 <= t <= 10pi

   









x

y

parâmetros  a e  t

a=1

ponto de vista polar

r = a t; 0.0 <= t <= 10pi



102 
 

Para o autor, curvas parametrizadas constituem um tema obrigatório no Cálculo 

Multivariacional estudado na academia das universidades brasileiras, e, neste artigo, 

demonstrou uma abordagem que permite ao estudante empregar algum conhecimento 

relacionado com o cálculo de uma variável, e comenta: 

 

Na verdade, indicamos os elementos que permitem a inferência sobre o crescimento 

e decrescimento do vetor velocidade 𝛼′(𝑡), extraído a partir dos dados de suas 

componentes. Na classe de curvas parametrizadas, temos possibilidades de árvores: 

curvas parametrizadas periódicas; curvas parametrizadas racionais e diversas curvas 

(como tradução ou invariantes homotéticas, espirais). Em qual destas classes, temos 

de modificar os passos da construção do gráfico. (ALVES, 2014, p.79) 

O presente trabalho vislumbra momentos didáticos particulares para explorar a 

construção de gráficos parametrizados com o GeoGebra, como: obter a velocidade e vetores 

aceleradores; verificar o comportamento gráfico da 1ª e da 2ª derivada; confrontar todos os 

dados analíticos com os gráficos.  

 Como resultado, observa-se a importância do estudo da representação paramétrica de 

curvas planas mediadas por softwares como o GeoGebra. 

Sobre curvas, Silva (2006, p.67) afirma que representações da reta e da circunferência 

e os seus ostensivos gráficos são trabalhados com estudantes, em Geometria Analítica, no 

ensino médio, de uma forma muito próxima das descobertas de Fermat, a qual partia da equação 

para o traço de uma curva plana, ou seja, a ênfase é dada ao ostensivo gráfico e não ao objeto 

matemático em estudo. 

Como professor de matemática observei que nas etapas escolares, dos ensinos médio e 

superior, é dada uma ênfase maior as curvas algébricas e, provavelmente, isso conduz a 

privilegiar um único ponto de vista, o cartesiano, o que dificulta o entendimento dessas curvas 

em outros pontos de vista, como o paramétrico e o polar. 

O desenvolvimento histórico das curvas e essa constatação nos conduziram a propor 

uma sequência de ensino que procure explorar, por meio dos diferentes pontos de vista, curvas 

algébricas, como a reta e a circunferência. E propor para pesquisas futuras o estudo das curvas 

transcendentes, com esse enfoque. 

 

3.5 Curvas Planas Representadas por Equações Polares 

Na história, de acordo com Alves (2013b, p.55), a noção de integral definida possibilitou 

diversas aplicações e pontos de vista diferenciados, como na determinação de áreas e 

comprimentos de curvas, descritas, por exemplo, em coordenadas polares. Esse autor, em um 
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artigo sobre a visualização do ensino de integrais, em coordenadas polares, com o uso do 

GeoGebra, comenta: 

Desde os tempos mais remotos, até hoje, deparamos em sala de aula, sobretudo no 

locus acadêmico, suas possibilidades de aplicação. No caso de aplicações de integral 

definida para o cálculo de áreas, registramos o esforço dos autores de livros no sentido 

de descrevê-la, com o intuito de determinação de áreas. [...] os autores Ayres & 

Mendelson (1990) significam e descrevem algumas integrais correspondentes às áreas 

limitadas entre curvas obtidas em coordenadas polares.  (p.55) 

 

Na   Figura 30, visualizamos algumas dessas curvas descritas em coordenadas polares: 

  FIGURA 30- ÁREAS LIMITADAS ENTRE CURVAS PLANAS 

 
  FONTE: Ayres e Mendelson (1990, apud Alves, 2013, p.55) 
 

Com o Geogebra, são evidenciados e explorados, por meio da habilidade de 

visualização e a percepção de propriedades extraídas dos ostensivos gráficos. Sobre o software 

e história das coordenadas polares, Alves (2013b, p.53), comenta: 

 

[...]a dinamicidade das construções produzidas com o software contrasta com as 

figuras estáticas e de efeito pouco trivial, apresentadas pelos autores de compêndios 

de Cálculo. Destarte, contrapondo elementos do passado histórico, em que a mudança 

de coordenadas cartesianas para polares envolveu alguma mudança de perspectiva dos 

matemáticos; e, com situações problema específicas que promovem ricas ligações 

conceituais com a integral definida, busca-se indicar vias diferenciadas para a 

transmissão deste saber, rompendo rituais educacionais de ensino. (Grifo nosso)  

 

Nesse sentido, concordamos com Alves, sobre a importância da passagem do ponto de 

vista cartesiano para o ponto de vista polar, promovendo ricas ligações com a integral definida. 

Em nosso trabalho, também buscamos indicar vias diferenciadas, como a articulação da 

representação polar de retas e de circunferências com outras representações, mediadas por 

ambientes de ensino e de aprendizagem, como papel/lápis e informático, com vistas a romper 

rituais educacionais de ensino. 
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Procurando entender essa representação polar de curvas planas, como a cissoide de 

Diocles, a conchoide de Nicomedes e a espiral de Arquimedes, pesquisamos sobre como se 

desenvolve o sistema polar. 

Mesmo ciente de que os conceitos de ângulo e raio são conhecidos em trabalhados desde 

a antiguidade, foi somente no século XVII, após a invenção da Geometria Analítica, que se 

pode falar do conceito formal de um sistema de coordenadas polares.  

As primeiras aplicações, de relações entre ângulos e distâncias, estão relacionadas à 

navegação e ao estudo do céu. O astrônomo Hiparco (190 a.C.-120 a.C)50 criou uma tabela 

trigonométrica que apresentava o comprimento de uma corda em função do ângulo interno 

correspondente, de modo que existem referências do uso de coordenadas polares para 

estabelecer a posição das estrelas. (EVES, 2004, p.202) 

No livro Sobre as Espirais, Arquimedes dedica-se às propriedades de uma curva, 

atualmente conhecida por espiral de Arquimedes com uma função cujo raio depende do ângulo, 

𝜌(𝜃) = 𝑎𝜃.  No entanto, estas aplicações não faziam uso de um sistema de coordenadas. 

(EVES, 2004, p.194) 

Nos tempos modernos, Grégoire de Saint-Vincent51 e Bonaventura Cavalieri52 

introduziram de forma independente, em meados do século XVII, o conceito de coordenadas 

polares na solução de problemas geométricos. Saint-Vincent escreveu sobre este tema em 1625 

e publicou seus trabalhos em 1647, enquanto Cavalieri publicou seus escritos em 1635 e uma 

versão revista em 1653. Cavalieri utilizou primeiro as coordenadas polares para resolver um 

problema relacionado com o cálculo da área compreendida por uma região da espiral de 

Arquimedes. Blaise Pascal53 (1623-1662), posteriormente, utilizou coordenadas polares para 

calcular o comprimento de arcos parabólicos. Porém, o conceito abstrato de sistema de 

coordenadas polares é devido a Isaac Newton, que em seu método de fluxões, escrito em 1671 

                                                 
50Hiparco nasceu em Nicéia, foi astrônomo, construtor, cartógrafo e matemático grego da escola de Alexandria. 

Informações sobre a sua obra e vida são originadas das obras de terceiros como Ptolomeu de Alexandria (127-

151 d.C), foi um estudioso e pesquisador de matemática, geografia e astronomia. Sabe-se ainda que trabalhou em 

Alexandria, no Egito. Disponível em: < http://pt.wikipedia.org/wiki/Hiparco>. Acesso em 13/07/2014. 
51 Gregório de Saint-Vincent (1584- 1667) nasceu em Douai, no norte da França, em 1601, estudou matemática e 

filosofia e se tornou um noviço jesuíta em 1605 em Roma e entrou para a Ordem dos Jesuítas em 1607. Era um 

estudante de Christopher Clavius no Colégio Romano, em Roma e seus talentos foram rapidamente descobertos 

por Clavius que o convenceu a permanecer na faculdade para estudar matemática, filosofia e outros tópicos 

avançados em teologia. (Tradução nossa) Disponível em: <http://www-history.mcs.st-

and.ac.uk/Biographies/Saint-Vincent.html>. Acesso em 13/07/2014.   
52 Bonaventura Francesco Cavalieri nasceu em Milão, na Itália. Membro de um mosteiro aprendeu matemática e 

conheceu os trabalhos de Euclides que estimularam seu interesse pela Matemática. Ainda no mosteiro, foi 

discípulo de Galileu. Disponível em: < http://ecalculo.if.usp.br/historia/cavaliere.htm>. Acesso em 13/07/2014. 
53 Blaise Pascal nasceu em Clermont na França. Em 1632 foi morar em Paris. Aos 12 anos mostrou sua aptidão 

em geometria descobrindo que a soma dos ângulos internos de um triangulo é igual à soma de dois ângulos retos. 

Disponível em: < http://ecalculo.if.usp.br/historia/blaise_pascal.htm>. Acesso em 13/07/2014. 
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e publicado em 1736, apresenta oito novos sistemas de coordenadas para resolver problemas 

relacionados a tangentes e curvas, um dos quais, o sétimo, é o de coordenadas polares.   

Sobre o sistema de coordenadas polares Boyer (1996, p. 283) comenta que Newton no 

seu “Método de fluxos” escrito em 1671 sugeriu oito tipos de novos sistemas de coordenadas. 

Em um desses, a “Terceira Maneira” de Newton para determinar uma curva, seria hoje por meio 

de coordenadas bipolares, a saber: 

Se x e y são as distâncias de um ponto variável a dois pontos fixos ou polos, então as 

equações 𝑥 + 𝑦 = 𝑎 e 𝑥 − 𝑦 = 𝑎 representam elipses e hipérboles respectivamente e 𝑎𝑥 +

𝑏𝑦 = 𝑐 são ovais de Descartes. Segundo Boyer este tipo de sistema de coordenadas é raramente 

usado hoje, mas foi usado por Newton como “Sétima Maneira” para obter espirais, atualmente 

conhecido como sistema de coordenadas polares. Usando 𝑥 onde hoje usamos 𝜃 ou 𝜙 e 𝑦 onde 

usamos 𝛾 ou 𝜌, Newton encontrou a subtangente à espiral de Arquimedes 𝑏𝑦 = 𝑎𝑥, assim como 

outras espirais. 

Entendemos que ao estudar números complexos na forma trigonométrica, no ensino 

médio, já estamos trabalhando com coordenadas polares, faltando apenas identificar tal sistema. 

Assim, provavelmente o que falta é trabalhar, ainda no ensino médio, aplicações que 

envolvam as coordenadas polares, além das coordenadas cartesianas que já são trabalhadas em 

Geometria Analítica. 

Em complementação ao tema coordenadas polares e segundo Boyer (1996, p. 318), 

Euler na sua obra “Introductio” apresenta duas exposições sobre coordenadas polares que são 

tão completas e sistemáticas que comumente, atribuem esse sistema de coordenadas a esse 

autor. Interessante observar que pela primeira vez, ao trabalhar com curvas algébricas e 

transcendentes, na passagem de coordenadas polares para cartesianas são dadas na forma 

trigonométrica atual. 

 Constatamos neste momento uma mudança do ponto de vista polar para o cartesiano, e 

consideramos importante para nossa pesquisa essa passagem, no seu desenvolvimento 

histórico. 

Neste sentido, Boyer (1996, p. 288), no periódico Acta Eruditorum  Jacob Bernoulli54, 

utilizou em 1691 um sistema com um ponto em uma linha, chamando-os de polo e eixo polar, 

respectivamente. As coordenadas são determinadas pelo raio vetor 𝑟 e o ângulo vetorial 𝜃que 

                                                 
54Jacob Bernoulli (1654-1705): primeiro membro da família a ser reconhecido na Matemática. Seu pai, Nicolaus 

Bernoulli (1623 - 1708), era uma pessoa importante, membro do conselho da cidade da Basiléia, e sua mãe era 

proveniente de uma família de banqueiros e conselheiros da Basiléia. Na França estudou durante dois anos com 

os seguidores de Descartes. Em consequência das viagens, começou a corresponder-se com muitos matemáticos. 

Disponível em: < http://ecalculo.if.usp.br/historia/bernoulli2.htm>. Acesso em 13/07/2014.  
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𝑟 forma com o eixo polar.  O trabalho de Bernoulli serviu de base para encontrar o raio de 

curvatura de certas curvas expressas neste sistema de coordenadas.  

O termo atual de coordenadas polares é atribuído a Gregório Fontana55 e foi utilizado 

por escritores italianos do século XVIII. O termo aparece pela primeira vez em inglês na 

tradução de 1816 realizada por George Peacock56 no tratado de Cálculo Diferencial e Integral 

de Sylvestre François Lacroix57, enquanto Alexis Clairaut58 foi o primeiro que pensou em 

ampliar coordenadas polares a três dimensões. (Tradução nossa) 59 

Sobre essas coordenadas é importante observar que não temos a unicidade de 

representações em polares, isto é, um ponto (𝑥(𝑟, 𝜃 + 2𝑘𝜋), 𝑦(𝑟, 𝜃 + 2𝑘𝜋)), com 𝑘 ∈ Ζ, no 

plano cartesiano é imagem de uma infinidade de pontos (𝑟, 𝜃 + 2𝑘𝜋)  no sistema polar, isso 

ocorre porque as funções trigonométricas são periódicas. Em diversos casos pode-se especificar 

tal equação definindo o raio vetor 𝑟 em função do ângulo 𝜃 em radiano. A curva será um 

conjunto de pontos, sob a forma (𝑟(𝜃), 𝜃) que pode ser representada como o gráfico de uma 

função 𝑟.   

De acordo com Eves (2004, p.595) o sistema cartesiano, que permite identificar 

distâncias de um ponto em relação a dois eixos perpendiculares,  é o mais utilizado e tem sido 

usado na classificação das curvas lineares, quadráticas, cúbicas entre outras representadas por 

equações cartesianas, aqui consideradas como ponto de  vista cartesiano, porém, algumas 

curvas como espirais, apresentam dificuldades quando representadas  por esse ponto de vista, 

o que torna mais simples o ponto de vista polar. 

Trata-se de um ponto de vista utilizado em aplicações como:  

                                                 
55  Gregório Fontana (1735-1803): um matemático italiano que substituiu RUDJER Bošković na cadeira de 

matemática na Universidade de Pavia. É mais conhecido por introduzir as coordenadas polares. Disponível em: 

< http://es.wikipedia.org/wiki/Gregorio_Fontana>. Acesso em 13/07/2014. 

56  George Peacock (1791-1858): um matemático Inglês. Sua principal contribuição para a Análise Matemática é 

a tentativa de fundamentar a álgebra com motivos estritamente lógicos. Disponível em:< 
http://www.dec.ufcg.edu.br/biografias/GeorePea.html>. Acesso em 13/07/2014. 

57  Sylvestre François Lacroix (1765-1843): um matemático francês. Autor do Tratado de cálculo diferencial e 

cálculo integral, e teve uma grande influência no século XIX. Disponível em: < 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sylvestre_Fran%C3%A7ois_Lacroix>. Acesso em 13/07/2014. 

 
58  Alexis Claude Clairaut (1713-1765): um matemático e astrônomo francês, que aos 13anos na Academia 

Francesa apresentou um resumo das propriedades de quatro curvas que havia descoberto. Três anos mais 

tarde, completou um tratado sobre as curvas de dupla curvatura, Recherches sur les courbes a double courbure, 

o que levou à sua admissão para a Academia Francesa de Ciências após a sua publicação em 1731, embora 

ainda não tinha a idade mínima legal de 18 para ser admitido[...] (Tradução nossa) (Disponível em:< 

http://es.wikipedia.org/wiki/Coordenadas_polares>. Acesso em 13/07/2014. 

 
59 Disponível em:       < http://es.wikipedia.org/wiki/Coordenadas_polares>. Acesso em 13/07/2014. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Coordenadas_polares
http://es.wikipedia.org/wiki/Coordenadas_polares
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- A curva descrita por um planeta em torno do Sol, sendo mais vantajoso determinar a 

sua posição, como direção, sentido e distância a partir de um referencial (a origem polar), nesse 

caso o Sol.  

- No monitoramento por radar, em que um operador está interessado na posição, 

distância e ângulo, que o objeto rastreado forma com um raio fixo (eixo polar) em um 

determinado instante de tempo.  

Denominamos, neste estudo, o ponto de vista polar, quando a curva plana é representada 

por meio de equações em um sistema de coordenadas polares, conforme Figura 1 da página 35. 

Assim, denominados 𝑃 = (𝑟, 𝜃) como uma representação de P em coordenadas polares.  

A medida do ângulo vetorial 𝜃 tomada de 𝑂𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗ para 𝑂𝑃⃗⃗⃗⃗  ⃗ no sentido anti-horário é positiva, 

e no sentido horário negativa.  

Ressaltamos que segundo Eves (2004, p.595) até o final do século XVIII pouco se 

investigava sobre outros sistemas de coordenadas, porém para resolver certas situações que 

exigiam um referencial mais conveniente, os geômetras iniciaram estudos que vão além do 

sistema cartesiano. 

Assim, conforme entendimento de Lee (2006)60, “as coordenadas polares são muito 

úteis ao estudar curvas que tem um centro, por exemplo, círculos, hipotrocoides61 e espirais”.      

De acordo com Yates (1947, p.81), curvas cicloidais, como as hipotrocoides, foram: 

 

[...] primeiramente concebidas por Romer (um dinamarquês) em 1674, enquanto 

estudava a melhor forma para os dentes da engrenagem. Galileo e Mersenne (1599) 

descobriram a cicloide. O belo teorema da dupla geração destas curvas foi notado pela 

primeira vez por Daniel Bernoulli em 1725. [...] A medida do comprimento da curva 

foi dada por Newton em seu Principia. 

 

Sobre as espirais, o mesmo autor, comenta que a investigação começou com os gregos 

antigos. Em 1638, a espiral equiangular foi descoberta por Descartes. 

 A constatação corrobora, em parte, com a afirmação de Eves (2014), visto que essas 

curvas cicloidais foram estudas entre o final do século XVI e meados do século XVIII. 

Enquanto círculos e espirais, desde a Grécia Antiga, sempre foram objetos de investigação.       

                                                 
60LEE, Xah. A Visual Dictionary of Special Plane Curves. 2006. Disponível em: < 

http://xahlee.info/SpecialPlaneCurves_dir/CoordinateSystem_dir/coordinateSystem.html>. Acesso em 

14/12/2014. 
61 Hipotrocóide descreve uma família de curvas. Epitrocóide e  Hipotrocóide são roletas de dois círculos. Se um 

círculo está dentro de outro, a curva traçada é uma hipotrocóide. Caso contrário (rolando fora um do outro), a 

curva é uma epitrocóide. Se o ponto de rastreio é no (circunferência) círculo rolante, a curva é uma hipocicloide 

ou epicicloide. Disponível em: < 

http://xahlee.info/SpecialPlaneCurves_dir/Hypotrochoid_dir/hypotrochoid.html>. Acesso em 14/12/2014.  
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Essa breve discussão sobre o ponto de vista torna-se importante para a nossa pesquisa, 

pois, estamos no século XXI e no ensino de Geometria Analítica, ao estudar retas e 

circunferências, no plano, em particular, no ensino médio, se dá ênfase ao trabalho, na sua 

maioria, sobre o ponto de vista cartesiano, e, queremos investigar como os estudantes 

articulando outros pontos de vista, além do cartesiano, compreendem as noções dessas curvas. 

Para compreender como devemos explorar o estudo de reta e circunferência, na 

sequência de ensino, apresentamos a seguir uma breve história sobre essas curvas. 

  

3.6 História de Algumas Curvas Planas 

 

Com o objetivo de estudar os pontos de vista das equações de curvas planas e comparar 

com a forma que é trabalhada nos livros didáticos atuais e diante das evidências de um 

distanciamento de como foram propostas na história, pesquisamos sobre retas e circunferências 

e apresentamos um breve resumo histórico dessas curvas. 

No método da Geometria Analítica, desenvolvido por Descartes e Fermat, segundo 

Bongiovanni (2001, p. 100) pode-se encontrar a premissa do mesmo no trabalho de Apolônio 

o que permite estudar novas curvas. Para investigar as propriedades de uma curva basta definir 

uma propriedade geométrica característica de certa curva e expressá-la numa equação das 

coordenadas de qualquer ponto da curva. O tratamento desta equação permite encontrar todas 

as outras propriedades da curva.  

Sobre a participação de Fermat na Geometria Analítica, Venturi (2003, p.18) comenta: 

 

Coube a Pierre de Fermat (1601-1665) a descoberta das equações da reta e da 

circunferência e as equações mais simples da elipse, da parábola e da hipérbole. 

Aplicou a transformação equivalente à atual rotação de eixos para reduzir a uma 

equação do 2º grau à sua forma mais simples. 

 

  

De acordo com Boyer (1996, p.239), Fermat mostrou que 𝑎2 ± 𝑥2 = 𝑏𝑦 é uma parábola, 

𝑥2 + 𝑦2 + 2𝑎𝑥 + 2𝑏𝑦 = 𝑐2 é uma circunferência, 𝑎2 − 𝑥2 = 𝑘𝑦2 é uma elipse, e 𝑎2 + 𝑥2 =

𝑘𝑦2 é uma hipérbole.  

Procurando os ostensivos gráficos dessas cônicas obtidas por Fermat, com o uso do 

software Winplot, conforme  quadro 9, obtemos: 
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 QUADRO 9-CURVAS CÔNICAS DE FERMAT 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
    FONTE:O autor (2015) 
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Observe que entre os gráficos existe um que não condiz com a elipse proposta por 

Fermat. Isso acontece quando o parâmetro k assume valores reais negativos e nesse caso a 

representação gráfica da equação 𝑎2 − 𝑥2 = 𝑘𝑦2 é uma hipérbole. Também podemos verificar 

que quando 𝑘 = 1, a representação gráfica é de uma circunferência. Assim, nos parece 

interessante recorrer ao desenvolvimento histórico e com o apoio das novas ferramentas da 

informática trabalhar com os estudantes para que os mesmos possam conjecturar sobre as 

propriedades das curvas por meio da visualização gráfica. 

Se nos referirmos às cônicas, de acordo com Boyer (1996, p. 255), Descartes recebeu  e 

aprovou um comentário bastante extenso de Beaune (1601-1652) 62 sobre a geometria, 

intitulado “Notae breves”. Apresentou as idéias de Descartes, com ênfase, sobre os lugares 

representados por equações simples de segundo grau, no estilo de Fermat, e mostrou que 𝑦2 =

𝑥𝑦 + 𝑏𝑥, 𝑦2 = −2𝑑𝑦 + 𝑏𝑥 e 𝑦2 = 𝑏𝑥 − 𝑥2 representam, respectivamente, hipérboles, 

parábolas e elipses.  No quadro 10 podemos visualizar os ostensivos gráficos dessas curvas 

obtidos por meio de suas representações no software Winplot.  

 

    QUADRO 10-CURVAS CÔNICAS DE DESCARTES 

  

                                                 
62 Florimond de Beaune, francês jurista  e matemático, e um dos primeiros seguidores de Descartes. 
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      FONTE: O autor (2015) 

 

Assim, por meio do ostensivo gráfico, e após variação nos valores reais do parâmetro 𝑏, 

comprovamos que 𝑦2 = 𝑏𝑥 − 𝑥2, com 𝑏 ≠ 0 é equação de uma circunferência e não de uma 

elipse, conforme Boyer. 

De acordo com Bongiovanni (2001), Leonhard Euler (1707-1783) publicou em 1748, o 

tratado "Introductio em analysin Infinitorum" em dois volumes. O segundo volume é dedicado 

a Geometria Analítica. Nele, Euler apresenta os princípios gerais de curvas algébricas e seus 

níveis de classificação, observando que esses princípios também se aplicam para seções 

cônicas. O   quadro 11 que segue mostra o conteúdo do segundo volume do trabalho de Euler 

impresso em 1797:  
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  QUADRO 11-TRABALHO DE EULER IMPRESSO EM 179763 

 
                FONTE: Bongiovanni (2001, p.114) 

 

No Capítulo V deste volume, segundo Bongiovanni (2001, p.114), Euler mostra que 

diferentes tipos de curvas contidas na equação 0 = 𝛼 + 𝛽𝑥 + 𝛾𝑦 + 𝛿𝑥𝑥 + 휀𝑥𝑦 + 휁𝑦𝑦, com 𝑥 e 

𝑦 em coordenadas perpendiculares, são exatamente o círculo, a elipse, a parábola e a hipérbole. 

Euler observou ainda que essas curvas são conhecidas por seções cônicas, porque todas elas 

resultam de secções de um cone.  Em seguida, examina as propriedades que podem ser inferidas 

a partir de sua equação geral, sem recorrer a outros meios.   

Além das cônicas observamos, conforme   quadro 11, que de fato Euler, no capítulo 

XXI, trata das curvas transcendentes, representadas por equações não algébricas.  

O estudo histórico da evolução da noção de curvas pode nos auxiliar, por exemplo, a 

determinar as equações da circunferência, por meio do lugar geométrico dos pontos que a 

definem e a identificar qual ponto de vista, cartesiano, paramétrico ou polar é o mais adaptado 

para o seu entendimento.  

No capítulo que segue apresentamos as expectativas institucionais para o estudo de reta 

e circunferência nos ensinos médio e superior. 

                                                 
63 Conteúdo do segundo volume do trabalho de Euler impresso em 1797   

 



113 
 

4 AS RELAÇOES INSTITUCIONAIS ESPERADAS SOBRE NOÇÕES 

DE RETA E CIRCUNFERÊNCIA, NOS ENSINOS MÉDIO E 

SUPERIOR.  

 

4.1. Considerações Iniciais 

 

Nesse capítulo fazemos uma análise sobre as relações institucionais esperadas dos 

professores e estudantes conforme definição dessa noção em Chevallard (1992) e por meio da 

hierarquia dos níveis de codeterminação definidas em Chevallard (2002, 2007a) procuramos 

identificar a relação dos tópicos e temas com os setores e domínios da disciplina. Assim, 

compreender de que forma os níveis superiores propõe aos ensinos médio e superior a 

organização dos tópicos e temas de estudo associados ao domínio das curvas planas, como reta 

e circunferência, e suas representações cartesianas, paramétricas ou polares. 

Para essas análises utilizamos os documentos oficiais para o ensino médio: Parâmetros 

Curriculares Nacionais do Ensino Médio – PCNEM (BRASIL, 2000), Parâmetros Curriculares 

Nacionais + – PCN + (BRASIL, 2002), Orientações Curriculares para o Ensino Médio - OCEM 

(BRASIL, 2006) e para o ensino superior: Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de 

Matemática (DCNCM) e os planos de ensino das disciplinas de Geometria Analítica, Álgebra 

Linear e Cálculo Diferencial e Integral de universidades públicas. Em relação aos planos de 

ensino, destacamos bibliografia utilizada e se é indicado revisitar a noção de curvas planas, 

como reta e circunferência, com equações, gráficos, e propriedades como o lugar geométrico e, 

em caso afirmativo, qual a abordagem proposta. Observamos ainda, no ensino superior, se essas 

curvas planas são utilizadas apenas como ferramentas explicitas para o desenvolvimento de 

tarefas das outras disciplinas do curso de matemática ou se são tratadas como objetos de estudo 

no sentido da abordagem em termos de dialética ferramenta/objeto de Douady (1986). 

Escolhida a ferramenta de análise e os documentos a serem analisados para identificar 

as relações institucionais esperadas de professores e estudantes dos ensinos médio e superior e 

a posição que eles se encontram em relação aos níveis de codeterminação, apresentaremos, 

inicialmente, a finalidade e os objetivos gerais dos Parâmetros Curriculares Nacionais de 

Matemática do Ensino Médio. 
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4.2. Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino médio (PCNEM) 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio – PCNEM (BRASIL, 2000) 

apresentam as bases legais, nas quais se explica que é preciso dar significado ao conhecimento 

escolar por meio da contextualização, da interdisciplinaridade e do incentivo ao raciocínio e à 

capacidade de aprender de forma a conduzir o estudante à autonomia. Não se sugere conteúdos, 

indicando apenas os princípios da reforma curricular de maneira a orientar o professor na busca 

de novas abordagens e metodologias. 

Ao nos referirmos aos níveis de codeterminação (sociedade ↔ escola ↔ pedagogia ↔ 

disciplina ↔ domínio ↔ setor ↔ tema ↔ tópico), conforme Chevallard (2002, 2007a), 

observamos que segundo os PCNEM, cabe à escola a organização de seu projeto pedagógico 

(pedagogia), com os planos de ensino da disciplina matemática (disciplina), assim como as 

escolhas em relação ao momento de considerar os conteúdos programáticos (domínio), ficando 

a cargo do professor determinar as condições e restrições para o desenvolvimento do plano de 

ensino (setor) dos diferentes conteúdos programáticos propostos (tema). 

 Nesse caso, o professor também tem sua ação a partir do nível escola e pedagogia, pois 

se espera que esse profissional participe ativamente tanto da organização curricular como das 

escolhas em relação à aprendizagem e a sua participação no sistema de ensino. Observamos 

aqui que essa não é a prática tradicional, pois segundo Chevallard (2002) os professores têm 

poucas possibilidades de atuar nos outros níveis, ficando confinados aos temas e tópicos que, 

segundo Chevallard, trata-se de uma prática que pode provocar uma atomização do material de 

estudo, contrastando assim com a ambição de ensinar matemática, pois ao não associar temas 

e tópicos aos setores e domínios do programa, os professores tendem a introduzi-los um após o 

outro como fila indiana. 

Nesse sentido consideramos importante a implementação constante de projetos de 

capacitação e formação contínua desse profissional para que o mesmo se mantenha atualizado 

e trabalhe de acordo com a proposta curricular, sendo capaz de compreender a relação entre os 

tópicos e temas que deve trabalhar com os setores e domínios a que estão associados, 

articulando com os conhecimentos retrospectivos e novos conhecimentos tanto do ano em que 

está desenvolvendo seu trabalho como dos anos anteriores e posteriores. Dessa forma, agir 

sobre os níveis de codeterminação escola e pedagogia exige que o professor ultrapasse primeiro 

os quatro níveis anteriores (tópicos, temas, setor e domínio) e seja capaz de articular 

conhecimentos da disciplina matemática, compreender as dificuldades dos estudantes e propor, 

por exemplo, o número de aulas de cada tópico (pedagogia) ou ainda se vai trabalhar o nível 
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escola por meio da prática tradicional (sistema de disciplinas reduzidas em si mesmas) ou como 

uma rede de validação de competências variadas, o que segundo Chevallard (2002), pode torná-

la uma sala de negócios, onde no lugar de discursos “teóricos”, administra-se um “portfólio” de 

competências que deve ser rapidamente atualizado para responder às necessidades de diferentes 

mercados.  

Ressaltamos ainda que no PCNEM é estabelecida a divisão do conhecimento escolar 

em áreas. E nos atemos à terceira parte delas, a qual correspondente à área de Ciências da 

Natureza, Matemática e suas Tecnologias. De acordo com a proposta do documento, espera-se 

que sejam desenvolvidas pelos estudantes as competências especificas nas áreas de Biologia, 

Física, Química e Matemática, mas essas devem ser relacionadas com as outras duas áreas que 

são divididas em Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas 

Tecnologias, ou seja, a proposta para o nível escola já vem indicada nos documentos e 

corresponde a um trabalho centrado no desenvolvimento de competências, o que exige uma 

formação mais específica do professor. 

Os PCNEM, de maneira bem geral, apresentam como critério central para escolhas de 

temas ou tópicos matemáticos, o da contextualização e da interdisciplinaridade e a relevância 

cultural do tema, tanto no que diz respeito às suas aplicações dentro ou fora da Matemática, 

como sua importância histórica no desenvolvimento da própria ciência. (BRASIL, 2000, p.43) 

Mais uma vez recorrendo aos níveis de codeterminação de Chevallard (2002) 

observamos a necessidade de preparar o professor para a proposta de contextualização e 

interdisciplinaridade que exige de si mesmo uma participação ativa nos níveis setor e domínio 

para que o mesmo não utilize materiais prontos, mas que seja capaz de construí-los e assim 

mostrar sua relação com as outras disciplinas do curso tanto no ensino médio como no ensino 

superior. 

No PCNEM é dado um exemplo em que a temática Função é apresentada como tema 

isolado e não permite a exploração do caráter integrador que possui. “As propriedades de retas 

e parábolas estudadas em Geometria Analítica são propriedades dos gráficos das funções 

correspondentes” (p.43). Desta forma reduz o estudo da Geometria Analítica ao estudo de 

funções.   Apresenta a temática Função como critério central para o estudo da Geometria 

Analítica, pois sugere o estudo de retas e parábolas, provavelmente associado à função afim e 

quadrática. 

As competências e habilidades a serem desenvolvidas em Geometria Analítica são 

apresentadas apenas de forma implícita quando o tema é a representação e comunicação:  
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 Ler, interpretar e utilizar representações matemáticas (tabelas, gráficos, 

expressões, etc.). 

 Transcrever mensagens matemáticas da linguagem corrente para linguagem 

simbólica (equações, gráficos, diagramas, fórmulas, tabelas, etc.) e vice-versa. 

 Exprimir-se com correção e clareza, tanto na língua materna, como na linguagem 

matemática, usando a terminologia correta.  (BRASIL, 2000, p.46) 

 

Assim, cabe ao professor encontrar meios para o desenvolvimento dessas competências, 

o que exige uma formação sobre diferentes formas de trabalho que permitem desenvolvê-las, 

por exemplo, “transcrever mensagens matemáticas da linguagem corrente para linguagem 

simbólica”. Podemos associar a proposta de desenvolvimento das noções e conceitos 

matemáticos por meio de um trabalho em que se considere os registros de representação 

semiótica de Duval (1995) e as possibilidades de conversão. 

Deste modo, ponderamos que somente essas indicações encontradas no documento não 

são suficientes para auxiliar o profissional docente, o que parece se confirmar pela publicação 

em 2002 de um novo documento com Orientações Educacionais Complementares denominado 

PCN+ Ensino Médio (BRASIL, 2002). 

Nesse documento, como sugestão para organizar os conteúdos a serem desenvolvidos, 

a Matemática é estruturada em três domínios: álgebra com números e funções; geometria e 

medidas; análise de dados. 

Em relação à importância do ensino da Geometria Analítica, comenta-se que ela consiste 

em tratar algebricamente as propriedades e os elementos geométricos. Assim espera-se que o 

estudante do ensino médio tenha a oportunidade de conhecer essa nova forma de pensar, ou 

seja, a possibilidade de resolver problemas geométricos por meio de equações, sistemas de 

equações ou inequações. (BRASIL, 2002, p. 124). 

Conforme esse documento o estudante deve perceber que um mesmo problema pode ser 

abordado com diferentes ferramentas matemáticas a depender de suas características. Por 

exemplo, a construção de uma reta que passe por um ponto dado e seja paralela a uma reta dada 

pode ser obtida de diferentes maneiras. 

Se o ponto e a reta estão desenhados em papel, a solução pode ser feita por meio de 

uma construção geométrica, usando-se instrumentos. No entanto, se o ponto e a reta 

são dados por suas coordenadas e equações, o mesmo problema possui uma solução 

algébrica, mas que pode ser representada graficamente.  (BRASIL, 2002, p. 124) 
 

Dessa forma, conforme documento, mais importante do que memorizar diferentes 

equações para um mesmo ente geométrico é trabalhar a compreensão do que a Geometria 

Analítica propõe. Aqui, é necessário que o professor disponha de conhecimentos que ultrapasse 

os níveis temas e tópicos, pois o mesmo deve associar a geometria desenvolvida nos anos 

anteriores com a nova forma de resolver problemas de geometria, ou seja, ele deve saber ensinar 
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para seus estudantes as relações entre setores e tópicos que se articulam nas diferentes etapas 

escolares.  

Nesse sentido, o documento sugere que o trabalho com o tema “estudo das retas e 

parábolas” possa ser articulado com o estudo das funções polinomiais de 1º e 2º graus e seus 

gráficos, o que demanda conhecimentos de articulação entre setores e domínios. Além disso, 

no documento, é dado o exemplo que mostra as dificuldades no desenvolvimento da Geometria 

Analítica e da transformação que novos conhecimentos provocam na ciência e na forma de 

viver da sociedade, o que mais uma vez indica a necessidade do professor ser capaz de agir 

sobre os níveis setor e domínio.  

Observamos ainda que, mesmo de forma implícita, o PCN+ supõe uma mudança de 

quadros, do geométrico e das funções para o da geometria analítica e vice-versa. Que o desenho 

de uma reta ou de um ponto localizado em um plano cartesiano é considerado como um 

ostensivo importante para o estudo proposto.   

Mesmo articulando as funções afim e quadrática com a Geometria Analítica, constata-

se que, no documento, não se destaca que as funções de uma variável real possam ser 

representadas por equações, pois no documento são tratados apenas os casos particulares 

indicados acima.  

O PCN+ ressalta que no estudo da Geometria Analítica, além de conhecer uma forma 

de pensar em Matemática, é permitido ao estudante entender o mundo do século 17, com a 

origem do cartesianismo, sendo uma excelente oportunidade para que ele perceba o 

desenvolvimento histórico do conhecimento e como certos momentos dessa história 

transformaram a ciência e a forma de viver da humanidade.  Mas, essa ressalva tende a reduzir 

o estudo da Geometria Analítica, no ensino médio, ao ponto de vista cartesiano. Talvez seja 

esse um dos problemas que dificultam a articulação com outros pontos de vista, tema abordado 

nessa pesquisa. (BRASIL, 2002, p. 124). 

Em se tratando de dificuldades na articulação com outros pontos de vista, sobre a 

temática números e operações esse documento relata que: 

 

[...] tradicionalmente, a Matemática do ensino médio trata da ampliação do conjunto 

numérico, introduzindo os números complexos. Como esse tema isolado da resolução 

de equações perde seu sentido para os que não continuarão seus estudos na área, ele 

pode ser tratado na parte flexível do currículo das escolas.  (BRASIL, 2002, p. 122) 

 

Entendemos que ao trabalhar com números complexos na forma trigonométrica, 

estamos atuando em novo ponto de vista, o polar. Um tema relevante em diversos contextos e 
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aplicações nos últimos séculos, o que favorece o entendimento de uma matemática que vai além 

do ponto de vista cartesiano. Por isso, consideramos que o estudo desse conteúdo matemático 

deve ser articulado com a Geometria Analítica, já o tratando como um sistema de coordenadas 

polares.  

No caso de conteúdos como representações no plano cartesiano e equações; intersecção 

e posições relativas de figuras, as habilidades a serem desenvolvidas para a unidade temática 

Geometria Analítica propostas são as seguintes: 

 

 Interpretar e fazer uso de modelos para a resolução de problemas geométricos. 

 Reconhecer que uma mesma situação pode ser tratada com diferentes 

instrumentais matemáticos, de acordo com suas características. 

 Associar situações e problemas geométricos a suas correspondentes formas 

algébricas e representações gráficas e vice-versa. 

 Construir uma visão sistemática das diferentes linguagens e campos de estudo da 

Matemática, estabelecendo conexões entre eles. (BRASIL, 2002, p. 125) 

 

Interessa-nos o reconhecimento de que uma mesma situação pode ser tratada por 

diferentes conceitos e noções matemáticas. Assim, trabalhamos implicitamente com as 

mudanças de quadro, com diferentes representações aqui tratadas como ostensivos e realizamos 

também mudanças de pontos de vista. 

Em 2006, com o surgimento das Orientações Curriculares para o Ensino Médio– OCEM 

(Brasil, 2006) onde a matemática é estruturada em quatro blocos: números e operações; 

funções; geometria; análise de dados e probabilidade, observamos que, no domínio da Álgebra, 

para o setor das Funções, são dados exemplos mais específicos para o desenvolvimento do 

trabalho articulado e flexível proposto nos documentos anteriores, mas que ainda fica a cargo 

dos educadores e professores a construção do projeto de suas respectivas escolas. O texto abaixo 

permite compreender a ampliação das orientações em relação aos textos anteriores.   

As OCEM, no que se refere a Geometria Analítica, a caracteriza da seguinte forma: 

a) o estudo das propriedades geométricas de uma figura com base em uma equação 

(nesse caso, são as figuras geométricas que estão sob o olhar da álgebra); 

b) o estudo dos pares ordenados de números (x,y) que são soluções de uma equação, 

por meio das propriedades de uma figura geométrica (nesse caso, é a álgebra que está 

sob o olhar da geometria). Esses dois aspectos merecem ser trabalhados na escola. O 

trabalho com a Geometria Analítica permite a articulação entre geometria e álgebra. 

Para que essa articulação seja significativa para o aluno, o professor deve trabalhar 

as duas vias: o entendimento de figuras geométricas, via equações, e o entendimento 

de equações, via figuras geométricas. (BRASIL, 2006, p. 77)   
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Notamos que as OCEM, propõe implicitamente uma articulação entre os quadros 

geométrico e algébrico no domínio da Geometria Analítica e justifica o trabalho com curvas 

planas e suas equações.  

Sobre o estudo de equações na Geometria Analítica, as OCEM recomendam que após o 

entendimento do significado de uma equação, deve-se iniciar o estudo das equações da reta e 

da circunferência, que devem ser deduzidas e não simplesmente apresentadas aos estudantes, 

para que, então, se tornem significativas, em especial quanto ao sentido geométrico de seus 

parâmetros. (BRASIL, 2006, p. 77) 

Nesta pesquisa, vamos apresentar uma sequência de ensino com reta e circunferência 

visando a dedução de suas equações na forma cartesiana, paramétrica e polar, dando significado 

ao sentido geométrico como sugere esse documento. 

Concordamos com as OCEM (BRASIL, 2006, p.77) quando afirma que a inclusão da 

noção de vetor corrigiria uma distorção causada pelo fato de se tratar de um tópico matemático 

importante, mas que está presente no ensino médio apenas nas aulas de Física.  Além disso, 

acreditamos que os estudantes, na transição dos ensinos médio e superior, estariam preparados 

para compreender a noção de equações paramétricas da reta introduzidas nas disciplinas de 

Geometria Analítica e Álgebra Linear.  Mas, enquanto essa orientação parece permanecer 

apenas no documento, nos parece importante que pelo menos as equações paramétricas e 

polares de curvas planas sejam incluídas no currículo do ensino médio, haja vista que tal medida 

favoreceria a inclusão da noção de vetor em um momento posterior. 

Como temas complementares, as OCEM sugerem que, considerando a diversidade de 

carga horária existente nas escolas brasileiras, a partir do projeto político-pedagógico de cada 

unidade escolar, os professores possam analisar a pertinência de um trabalho complementar em 

relação ao conhecimento matemático, com tópicos que servem muito bem aos propósitos das 

feiras, clubes de ciências, ou atividades em laboratórios de matemática, ou ainda para compor, 

de forma interdisciplinar, a parte diversificada do currículo. Alguns servem para trabalhar 

aplicações matemáticas e outros para o aspecto artístico e lúdico na construção de modelos 

concretos ilustrativos.  

Procurando explicitar, esse documento sugere: 

Por exemplo, o estudo das curvas cônicas como lugar geométrico de pontos (elipse, 

parábola e hipérbole), acompanhado de suas equações. As mais simples, se bem 

escolhida a posição do sistema de coordenadas, geram um tópico interessante, pois 

trata-se de curvas que podem ser a solução de uma equação geral de grau dois em duas 

variáveis (vale lembrar que até então esse estudo estava restrito à reta, círculo e 

parábola). Podem-se, com isso, explicar os princípios de funcionamento de uma antena 

parabólica, dos espelhos hiperbólicos usados em telescópios e dos espelhos elípticos. 

(BRASIL, 2006, p.92) 
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Supomos que o professor raramente trabalha as cônicas como o lugar geométrico dos 

pontos que a definem. Ele justifica a ausência de tempo para tal, obviamente, respaldado no 

fato de tratar-se de tema complementar. Nesse documento é proposto apenas o estudo de reta, 

circunferência e parábola no ensino médio que em grande parte podem ser pensadas por pontos 

de vista que vão além do cartesiano, como o polar e o paramétrico, no geral ausentes no 

currículo do ensino médio. Para essa pesquisa nos interessa o estudo da reta e da circunferência. 

 Por fim, as OCEM afirmam que:  

 

O estudo de diferentes sistemas de coordenadas para o plano e o espaço (cartesianas, 

polares, esféricas), e de construção de algumas curvas e superfícies, que provoca um 

pensamento matemático generalizador ao ir além do até então restrito universo de 

retas, círculos e curvas, que são gráficos de funções reais, de variável real. Espirais, 

cilindros, cones, esferas, paraboloides, hiperboloides são formas geométricas que 

passam a ser descritas em sistemas de coordenadas, via curvas parametrizadas, 

superfícies de revolução, gráficos de funções de duas variáveis. (BRASIL, 2006, p. 

93) 

 

Aqui encontramos evidências da importância de propor o estudo de curvas planas, como 

reta e circunferência, nos sistemas de coordenadas cartesiano e polar. Em alguns casos, quando 

se estuda as trajetórias de dispositivos móveis representadas por curvas planas como essas, 

utiliza-se o conceito de curvas parametrizadas, obviamente um ponto de vista paramétrico. 

No geral, os PCNEM, os PCNEM+ e as OCEM, documentos aqui analisados enfatizam 

a importância do ensino da Geometria Analítica com as devidas competências e habilidades a 

serem desenvolvidas pelos estudantes. Indicam, implicitamente, o estudo de curvas como retas 

e circunferências, tendo suas representações articuladas aos pontos de vista paramétrico, 

cartesiano e polar, com os seus respectivos ostensivos e não ostensivos, certamente não 

utilizando essa nomenclatura. 

E supomos que, em livros didáticos, a noção de curvas planas, quando representadas por 

equações paramétricas (ponto de vista paramétrico) se limita ao estudo da reta em Geometria 

Analítica no ensino médio e, por isso, entendendo a necessidade de desenvolver uma sequência 

de ensino que enfatize a importância dos pontos de vista paramétrico e polar, além do cartesiano 

que se apresenta como universal no estudo de curvas planas. Nesse sentido, esses documentos 

nos direcionam para estudos em um ambiente informático.  

Consideramos a utilização de novas tecnologias no ensino, como o Winplot e GeoGebra, 

como ferramentas de mediação e interação que favorecem, ao estudante, o entendimento das 

noções de reta e de circunferência, no plano, representadas por equações na forma cartesiana, 

paramétrica ou polar. 
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Sobre estes ambientes informáticos e a importância dos mesmos no estudo da 

Matemática, os PCNEM relatam que o impacto da tecnologia, sendo o computador o 

instrumento mais relevante na atualidade, exigirá do ensino da Matemática um 

redirecionamento, em se tratando do currículo, que favoreça o desenvolvimento de habilidades 

e procedimentos com os quais o estudante possa “se reconhecer e se orientar nesse mundo do 

conhecimento em constante movimento” (BRASIL, 2000, p.41) 

As funções da matemática descritas nesse documento e a presença da tecnologia 

permitem afirmar que “aprender Matemática no ensino médio deve ser mais que memorizar 

resultados dessa ciência e que a aquisição do conhecimento matemático deve estar vinculada 

ao domínio de um saber fazer Matemática e de um saber pensar matemático” (BRASIL, 2000, 

p.41) 

E é nesse sentido que vamos propor a sequência de ensino, cuja ambição é diferenciar 

no entendimento de reta e de circunferência plana, por meio de outros pontos de vista, além do 

cartesiano, que permitam no domínio da Geometria Analítica trabalhar o saber fazer matemática 

por meio da construção dessas curvas e o saber pensar matemática, por meio da articulação dos 

pontos de vista dos objetos da Geometria Analítica estudada nos ensinos médio e superior.  

Em se tratando do ensino de retas e circunferências e o uso de tecnologias educacionais 

e matemáticas, como o uso de plotadores gráficos como GeoGebra e o Winplot, as OCEM 

(BRASIL, 2006) sugerem a sua utilização comentando que estes programas de expressão 

(plotadores) permitem trabalhar com coordenadas cartesianas e com coordenadas polares. 

Contudo, os recursos disponibilizados favorecem a exploração algébrica e gráfica, sendo que 

ao mesmo tempo isso ajuda o estudante a entender o significado geométrico do conjunto-

solução de uma equação. 

Aqui observamos que ao propor trabalhar com coordenadas polares encontramos uma 

possibilidade de pesquisar, em Geometria Analítica, sobre situações de ensino nos livros 

didáticos do ensino médio que apresentam o ponto de vista polar. 

Os Parâmetros (PCNEM e PCN+), de um modo geral, recomendam em Geometria 

Analítica, mudanças de quadros (do geométrico para o algébrico) e indicam a importância dos 

ostensivos e não ostensivos associados aos conceitos desse setor da geometria e consideram os 

pontos de vista cartesiano e paramétrico, mesmo se não tratam suas orientações utilizando esse 

vocabulário. 

Dada a importância do uso de tecnologia em matemática, as OCEM comentam a 

necessidade de se contemplar uma formação escolar nos dois sentidos, a saber: “[...] a 
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Matemática como ferramenta para entender a tecnologia, e a tecnologia como ferramenta para 

entender a Matemática”. (BRASIL, 2006, p. 87).  

Ainda sobre a utilização de tecnologia como ferramenta, estas OCEM sugerem 

programas de computador (softwares) nos quais os estudantes podem explorar e construir 

diferentes conceitos matemáticos, com recursos que provocam, de forma muito natural, o 

processo que caracteriza o “pensar matematicamente”, ou seja, eles fazem experimentos, testam 

hipóteses, esboçam conjecturas e criam estratégias para resolver problemas. (BRASIL, 2006, 

p. 88) 

Corroboramos essa afirmação, pois estamos interessados na tecnologia como ferramenta 

para entender, em Geometria Analítica, que os ostensivos de uma curva plana podem ser 

articulados por meio de pontos de vista distintos. Isso nos conduziu a propor uma sequência de 

ensino em que essa ferramenta, após a formalização de equações em pontos de vista distintos 

de uma determinada curva, por meio de ostensivos gráficos, permita que os estudantes utilizem 

esse processo com procedimentos que os levem a cometer erros e conjecturas falsas, sejam 

autônomos na reformulação para a obtenção de um resultado correto. 

Assim, consideramos os softwares Winplot e GeoGebra, de acordo a proposta do 

documento, programas de expressão que favorecem esse processo (pensar matematicamente).  

Sobre os programas de expressão para o estudo da Geometria Analítica as OCEM, 

comentam que existe uma grande variedade de programas desse tipo, que permitem trabalhar 

tanto com coordenadas cartesianas como com coordenadas polares. Os recursos neles 

disponibilizados favorecem a exploração algébrica e gráfica, de forma simultânea, e isso auxilia 

o estudante a entender o conceito de função e o significado geométrico do conjunto – solução 

de uma equação – inequação. (BRASIL, 2006, p.89). 

Novamente, entendemos que o Winplot e o GeoGebra são programas que, segundo as 

OCEM, permitem trabalhar tanto com coordenadas cartesianas ou polares e favorecem a 

exploração algébrica e gráfica e, consequentemente, o entendimento do significado geométrico 

de uma equação em Geometria Analítica. 

Estas OCEM indicam a importância de se considerar atualmente o desenvolvimento de 

atividades em ambientes da informática junto aos estudantes do ensino médio. 

A seguir faremos uma breve descrição das diretrizes curriculares para os cursos de 

matemática, ou seja, na formação de matemáticos ou professores de matemática. Na análise 

desse documento daremos ênfase à licenciatura em Matemática. Analisamos, a seguir, três 

grades curriculares de cursos de licenciatura em Matemática para compreender a forma como 

a proposta é entendida e desenvolvida junto aos estudantes e o que é esperado como 
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conhecimento retrospectivo dos mesmos, em relação às curvas planas, ao iniciarem o ensino 

superior. 

 

4.3. Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Matemática, Bacharelado e 

Licenciatura (DCNCM)  

Apresentamos uma análise das relações institucionais esperadas dos estudantes do 

ensino superior, analisando as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Matemática 

- DCNCM64, bacharelado e licenciatura, conforme o parecer do Conselho Nacional de 

Educação e da Câmara de Educação Superior n. 1302, aprovado em 06 de novembro de 2001. 

Estudamos também os planos de ensino de três universidades públicas que oferecem cursos de 

Licenciatura em Matemática. 

Por meio dessa análise, verificamos quais os conhecimentos retrospectivos que os 

estudantes necessitam quando iniciam um curso de matemática - bacharelado e licenciatura - 

bem como o que é considerado como desconhecido, precisando ser reforçado por meio de um 

curso de nivelamento.  

Dessa forma, investigamos se existe uma preocupação em revisitar a noção de curvas 

planas, como reta e circunferência, suas equações e propriedades, seus gráficos ou se esses 

conhecimentos são supostos disponíveis, o que pode ser considerado como uma expectativa de 

trabalho autônomo dos estudantes, ou seja, mesmo que alguns desses conhecimentos não 

tenham sido desenvolvidos de forma satisfatória, o estudante que realmente desenvolveu sua 

autonomia e competência a ser desenvolvida no ensino médio, e bastante anunciada nos 

documentos nacionais, poderá apropriar-se desses saberes por meio de um trabalho individual 

no qual organiza suas próprias estratégias e seus métodos de estudo.  

Para cumprir com os objetivos traçados, escolhemos inicialmente descrever as 

DCNCM, bacharelado e licenciatura, por ser um documento que norteia as universidades na 

construção de seus projetos, planos de ensino e conteúdos propostos. 

As orientações dizem que os currículos devem assegurar o desenvolvimento de 

conteúdos dos diversos domínios do conhecimento profissional de um matemático. Os 

conteúdos comuns a todos os cursos de licenciatura devem abranger as áreas de Álgebra, 

Geometria e Análise. Os conteúdos matemáticos precisam estar presentes na Educação Básica 

                                                 
64 DCNCM. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES13022.pdf>. Acesso em 22/03/2015. 
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assim como nas áreas afins à matemática, que utilizam teorias matemáticas em seus problemas 

e aplicações. 

Deve-se ainda contemplar as disciplinas de ciência da educação, da História e Filosofia 

das Ciências e da Matemática. 

Os conteúdos comuns a todos os cursos de licenciatura matemática são: 

 

 Álgebra Linear 

 Cálculo Diferencial e Integral 

 Fundamentos de Análise 

 Fundamentos de Álgebra 

 Fundamentos de Geometria 

 Geometria Analítica 

 

Na formação do licenciado em matematica, espera-se que o mesmo seja capaz de 

reconhecer a realidade em que se insere, tome decisões, reflita sobre sua prática, seja criativo 

na ação pedagógica e entenda que ação prática é geradora de conhecimentos. As disciplinas 

acima elencadas devem compor o currículo mínimo, mantendo a autonomia das universidades, 

que por meio de projetos construídos por seus professores especialistas, os quais são 

responsáveis pela construção e implementação dos planos de ensino de suas respectivas 

disciplinas. 

Isso nos conduziu a procurar planos de ensino de universidades públicas para 

compreender como essas disciplinas são propostas e implementadas junto a seus estudantes. 

Assim, na sequência demonstramos as expectativas institucionais de três universidades 

públicas, via análise de seus planos de ensino. Identificamos a coerência entre os planos de 

ensino e as orientações apresentadas nas DCNCM licenciatura, para o caso da noção de curvas 

planas. 

Como critério de escolha, fomos a busca dos indicadores do INEP65 com os resultados 

das avaliações institucionais em 2011, levando-se em conta o Índice Geral de Cursos - IGC e o 

Conceito Preliminar de Curso – CPC, sendo: 

 

 

 

 

                                                 
65 Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
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     QUADRO 12 - DADOS DO INEP:2011 

Ranking IGC-faixa Ranking CPC 

1º 
UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO RIO GRANDE DO SUL – 

5 

𝟏º 𝒆 𝟓º FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO ABC  

- 4,8 e 4,4 

2º 
FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO ABC – 5 

𝟐º, 𝟑º 𝒆 𝟒º UNIVERSIDADE ESTADUAL 

PAULISTA JÚLIO DE 

MESQUITA FILHO – 4,7;4,5 e 

4,4 

           FONTE: O autor (2015) 

 

Com destaque ao CPC, encontramos a Universidade Federal do ABC – (UFABC) 

ranqueada como 2º lugar no (IGC) e 1º lugar no (CPC) da graduação de Licenciatura em 

Matemática e 5º lugar no CPC da graduação de Bacharelado em Matemática. Com disciplinas 

seriadas em trimestres. 

Iniciamos pela análise do plano de ensino da UFABC, a partir do Currículo do Curso de 

Graduação em Matemática/Licenciatura e Bacharelado de 2014. Para as turmas do 1º trimestre 

encontramos uma disciplina denominada Bases Matemáticas (BC003) que tem como objetivo 

proporcionar aos estudantes ingressantes uma experiência de aprendizado que favorece a 

transição do ensino médio ao superior, dividida em dois focos: um voltado ao reforço conceitual 

e o outro à formação e à postura de estudo. Interessados no primeiro foco observamos que a 

noção de curvas planas, como reta, cônicas e outras noções da Geometria Analítica, não são 

revisitadas nessa disciplina, que se aprofundou mais no estudo de Funções de uma variável real. 

 Para as turmas do 2º trimestre encontramos na disciplina Geometria Analítica 

(BC0404), obrigatória, um objetivo introduzir o conceito de vetor e a estrutura algébrica dos 

espaços euclidianos capacitando aos estudantes resolverem problemas geométricos, por meio, 

de seu correspondente algébrico e vice-versa.   

Em sua ementa é considerado o estudo da reta no plano e no espaço representada por 

equações: vetorial, paramétricas e forma simétrica.  Em coordenadas polares: esboço de curvas 

em coordenadas polares; reta e circunferência em coordenadas polares. Cônicas: elipse 

(equação e gráfico), parábola (equação e gráfico) e hipérbole (equação e gráfico). Equação geral 

do segundo grau. 

Tal Curso apresenta como Bibliografia Básica, os seguintes livros: 

 Ivan de Camargo e Paulo Boulos, Geometria Analítica: Um tratamento vetorial; 

 Dorival A. de Mello e Renate G. Watanabe: Vetores e uma iniciação à Geometria 

Analítica.  

 Notas de Aulas  
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Procurando constatar os conteúdos apresentados na ementa com o material de apoio, 

como notas de aula, percebemos que a reta é inicialmente estudada no espaço a partir da equação 

vetorial que levam as equações paramétricas da reta, conforme Figura 31: 

 

                   FIGURA 31-EQUAÇÃO DA RETA NO ESPAÇO. 

 

                     FONTE: Miranda, Grisi e Lodovici (2014, p.87)66 

 

O fato surpreende, pois não é revisitada inicialmente a noção de reta no plano, 

representada por equações cartesianas e paramétricas e, em um segundo momento, é revisitada 

a equação da reta no plano, na forma vetorial, simétrica, cartesiana e em exercícios pede-se a 

equação da reta na forma paramétrica e na forma cartesiana, a partir de dois pontos no plano. 

Na Figura 32 observamos que a equação da reta na forma polar está em acordo com a 

nossa proposta. Essa noção de reta poderia ser implementada já no ensino médio, ficando para 

o ensino superior o estudo da reta no espaço.  Para a obtenção da equação da reta na forma 

polar, se supõe, pelas notas de aula, que o estudante já disponha de conhecimentos sobre as 

coordenadas de um ponto 𝑃(𝑥, 𝑦) =  (𝑟𝑐𝑜𝑠𝜃, 𝑟𝑠𝑒𝑛𝜃) como coordenadas polares, o que 

corresponde ao primeiro contato com o ponto de vista polar. Também nessa disciplina é 

revisitada a trigonometria do ensino médio. Para contemplar essa proposta seria necessária uma 

mudança na atual formação do professor. 

  

 

                                                 
66 Notas de aula de Daniel Miranda, Rafael Grisi e Sinuê Lodovic para a disciplina Geometria Analítica.  

Disponível em: <http://gradmat.ufabc.edu.br/disciplinas/ga/wp-

content/uploads/sites/4/2013/01/geometriaanaliticaevetorial-SGD1.pdf>. Acesso em 22/07/14 
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   FIGURA 32-REPRESENTAÇÃO POLAR DA RETA NO PLANO. 

                      

    FONTE: Miranda, Grisi e Lodovici (2014, p.135) 

 

Supomos que ao se trabalhar, no ensino médio, com números complexos na forma 

trigonométrica, tema sugerido como complementar pelas OCEM, já estamos trabalhando na 

forma polar. Assim, no ensino superior, ao revisitar essa noção sem realizar um curso de 

nivelamento, espera-se que o estudante seja autônomo na busca desse conhecimento. Isso nos 

conduziu a investigar, por meio de uma sequência de ensino, se a reta, articulada com os três 

pontos de vista, pode ser entendida por estudantes do ensino médio quando se introduz as 

noções de Geometria Analítica.  

Para o setor: Círculos e Esferas, introduzidos por meio do lugar geométrico dos pontos, 

definem-se as equações canônica ou reduzida da circunferência no plano (ponto de vista 

cartesiano). (MIRANDA, GRISI e LODOVICI, 2014, p.139) 

Mais adiante, define-se a circunferência em coordenadas polares, conforme                      

Figura 33:  
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                     FIGURA 33-REPRESENTAÇÃO POLAR DA CIRCUNFERÊNCIA PLANA 

 
                    FONTE: Miranda, Grisi e Lodovici (2014, p.151) 

 

Se esse é o primeiro contato do estudante com circunferências no plano, cabe ao 

estudante buscar esse conhecimento em livros didáticos e documentos do ensino médio que 

desenvolvam esse saber. Isso mostra a importância da nossa pesquisa que por meio de uma 

sequência de ensino procura mostrar se a circunferência, articulada com os três pontos de vista 

(cartesiano, paramétrico e polar), pode ser entendida por alunos do ensino médio quando se 

estuda na disciplina de matemática o domínio da Geometria Analítica. 

A seguir no setor Curvas, estuda-se a parametrização de curvas a partir das equações 

paramétricas de uma reta no espaço, conforme Figura 34: 

 
         FIGURA 34-CURVAS PARAMETRIZADAS NO ESPAÇO. 
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               FONTE: Miranda, Grisi e Lodovici (2014, p.155) 

 

Se esse é o primeiro contato do estudante com curvas parametrizadas, no espaço, então 

se espera que o estudante disponha de conhecimentos sobre curvas parametrizadas no plano, o 

que não corresponde à realidade, deixando a cargo dos mesmos o estudo e desenvolvimento 

desse saber matemático.  

Assim, supomos que trabalhar, no ensino médio, com curvas planas parametrizadas em 

Geometria Analítica, setor sugerido como complementar pelas OCEM, estaria em acordo com 

essa proposta e diminuiria as dificuldades ao tratar o setor curvas parametrizadas no plano como 

conhecimentos supostos disponíveis no ensino superior. Aqui encontramos mais uma 

justificativa para a nossa pesquisa. 

Em se tratando de curvas parametrizadas o exemplo dado, na Figura 35 corresponde ao 

estudo de um caso de uma circunferência na forma paramétrica, sem explicitação da definição 

e da escolha da representação.  

 

                           Figura 35- circunferência paramétrica no plano. 

 
                               FONTE: Miranda, Grisi e Lodovici (2014, p.156) 

 

Observamos que os estudantes que não dispõem da definição sobre as equações 

paramétricas de uma circunferência podem apresentar dificuldades, que devem ser por eles 

mesmos resolvidas. Mais uma vez observamos que trabalhar com curvas no ensino superior 
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exige um maior cuidado com o desenvolvimento desse setor no domínio da Geometria Analítica 

desenvolvida no ensino médio.   

No setor: Curvas em Coordenadas Polares, após uma definição de coordenadas polares, 

articula-se os pontos de vista cartesiano e polar de uma circunferência como podemos observar 

no extrato da Figura 36. 

 

                           FIGURA 36-REPRESENTAÇÃO POLAR DA CIRCUNFERÊNCIA. 

 

                           FONTE: Miranda, Grisi e Lodovici (2014, p.162) 

 

Consideramos, nessa pesquisa, que essa articulação entre os pontos de vista favorece o 

entendimento de curvas planas, nesse caso a circunferência.  

Observamos no ensino superior, que em disciplinas como a Geometria Analítica, muitas 

vezes apresentam-se as notas de aulas, um material de apoio preparado pelo corpo docente da 

disciplina, que se aproxima do livro adotado, que em muitos casos como na UFABC, é incluído 

na Bibliografa Básica. Além desse material temos também a indicação do livro de Camargo e 

Boulos (2005), intitulado “Geometria Analítica”: Um tratamento vetorial, bastante conhecido e 

adotado para essa disciplina, por isso, para a identificação das praxeologias existentes para o 

estudo da noção de curvas planas, como a reta e a circunferência, na transição entre os ensinos 

médio e superior, em particular, verificando quais pontos de vista são privilegiados, quais 

passagens de um ponto de vista a outro são levadas em conta. Para determinar o nível de 

conhecimento privilegiado institucionalmente, mais adiante, em outro capítulo, apresentaremos 

a análise do mesmo.  
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Após o estudo das disciplinas “Bases Matemáticas”, “Funções de uma Variável” e de 

“Geometria Analítica”, conforme grafo da Figura 37, propõe-se o estudo da disciplina Funções 

de Várias Variáveis (BC0407): 

 

FIGURA 37-GRAFO DE RECOMENDAÇÕES 

 

FONTE: Graduação de Matemática UFABC
67 

  

Essa disciplina tem a ementa que segue. 

Funções de várias variáveis: 

Domínio, curvas de nível e esboço de gráficos. Limite e continuidade. Derivadas 

Parciais. Diferenciabilidade. Derivada direcional. Regra da cadeia. Funções implícitas. 

Fórmulas de Taylor. Máximos e mínimos. Multiplicadores de Lagrange. 

Integrais múltiplas: 

Integrais duplas e triplas. Mudança de variáveis. Integração em coordenadas cilíndricas 

e esféricas. 

Apresenta como Bibliografia Básica, os seguintes livros: 

STEWART, James. Cálculo – vol. 2. Ed. Pioneira; 

GUIDORIZZI, Hamilton. Um Curso de Cálculo – Vol. 2 e 3, Ed. LTC 

ANTON, Howard. Cálculo – Vol. 2. Ed. Bookman; 

APOSTOL, Tom. Cálculo. Vol. 2 

 

                                                 
67Disponível em: http://gradmat.ufabc.edu.br/disciplinas/wp-content/uploads/2013/01/recomendacoes2.pdf. 

Acesso em 23/07/14. 
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Observamos que se revisita o estudo de curvas planas proposto na disciplina Geometria 

Analítica, que conforme Figura 37, é considerado disponível para os estudantes que se 

inscrevem nessa disciplina.  

Para essa disciplina articulada com a Geometria Analítica – G.A., supomos que o estudo 

de curvas planas, como reta e circunferência, considerando os três pontos de vista (paramétrico, 

cartesiano e polar) favoreceria a compreensão e entendimento das funções com duas ou mais 

variáveis, vistas em G.A. como equações e agora trabalhadas como funções nessa disciplina de 

Cálculo.  

A seguir, apresentamos a análise do curso de licenciatura em Matemática da 

Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho de Ilha Solteira – UNESP/Ilha Solteira, 

ranqueada como 2º lugar no Conceito Preliminar de Curso (CPC) da graduação dessas 

Licenciaturas.  

Iniciamos pela análise do plano de ensino da UNESP/Ilha Solteira, a partir do Currículo 

do Curso de Graduação em Matemática de ingressantes a partir de 2005. Um curso de duração 

mínima de quatro anos, com séries semestrais.   

Para as turmas do 1º semestre encontramos a disciplina denominada Geometria 

Analítica Plana (MAT0982) cujo objetivo é capacitar o estudante a: 

- Identificar os principais lugares geométricos no plano cartesiano; 

- Desenvolver o raciocínio lógico e a abstração matemática no tratamento de equações; 

- Resolver problemas de Geometria Analítica plana. 

Em sua ementa apresentam-se como tópicos: Sistemas de Coordenadas; Equação e 

Lugar Geométrico; A Reta; A Circunferência; Cônicas; Transformações de Coordenadas; A 

Equação Geral do Segundo Grau em Duas Variáveis.  

Bibliografia Básica: 

1. IEZZI, G. Fundamentos de Matemática elementar. v 7. São Paulo: Atual, 1997.  

2. KINDLE, J. J. Geometria Analítica: plana e no espaço. São Paulo: McGRAW-HILL, 

1976 

3. LIMA, E.L. Coordenadas no Plano, Geometria Analítica, Vetores e Transformações 

Geométricas. Rio de Janeiro, Sociedade Brasileira de Matemática, 2003. 

4. LEHMAN, C. H. Geometria Analítica. Porto Alegre: Ed Globo, 1979. 

5. Periódico: Revista do professor de Matemática/SBM 

 

Pelo Conteúdo Programático identificamos que é revisitada a noção de Equação e Lugar 

Geométrico, como supostos disponíveis ao estudante e, como identificamos, considerados 
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como setores complementares nas OCEM. E, entendemos ser um setor de extrema importância 

para o entendimento de curvas planas nessa transição do ensino médio para o superior. 

Em seguida, é revisitada a noção de retas no plano, representada por equações reduzida 

e geral (ponto de vista cartesiano). A noção de circunferência e suas equações reduzida e geral 

(ponto de vista cartesiano).  

Observa-se que a disciplina, em relação ao conteúdo programático, objeto de 

investigação dessa pesquisa, revisita o que é supostamente trabalhado no ensino médio, reta e 

circunferência no ponto de vista cartesiano, não agregando nenhum subsídio ou acréscimo a 

sequência de ensino que vamos propor com esses objetos de ensino.  

Por isso, investigamos, para esse curso, outras disciplinas que, provavelmente, 

trabalhem de forma mais especifica com o objeto de ensino dessa pesquisa. 

No 2ºsemestre é oferecido aos estudantes uma disciplina denominada “Matemática 

Elementar: Fundamentação e Prática” – (MAT0739) que favorece a transição do ensino médio 

ao superior, tendo como objetivo fazer uma revisão e um aprofundamento de domínios de 

matemática que são abordados no ensino médio, levando o estudante a uma postura crítica em 

relação aos setores e temas em questão, além de introduzir o estudante na prática pedagógica, 

discutindo a metodologia de ensino de cada um deles.  

Pelo conteúdo programático, é revisitado o conceito de número complexo e as relações 

entre as representações, que supomos trabalhar com o número complexo na forma 

trigonométrica, e, que consideramos importante, por se tratar da forma polar, mesmo que não 

seja tratado desse modo. 

No 2º semestre a disciplina Cálculo Diferencial e Integral II (MAT0714), tem como 

objetivo capacitar o estudante a: 

- Estender os conceitos de limite, continuidade e derivada para funções de várias 

variáveis reais;  

- Resolver problemas envolvendo a teoria de máximos e mínimos; 

- Aplicar as técnicas de integração para o cálculo de áreas e volumes; 

- Para o estudo geométrico de trabalho, circulação e fluxos de campos vetoriais.  

Vamos destacar no conteúdo programático o que consideramos relevante para a 

pesquisa: 

Em Funções Vetoriais de uma Variável Real e Curvas estuda-se: 

- Curvas e equações paramétricas de uma curva; 

- Parametrização pelo comprimento de arco. 

Em Funções Implícitas e Transformações: 
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- Transformações e suas inversas. Mudança de Coordenadas. Coordenadas polares, 

Cilíndrica e Esféricas. 

Em Integrais Duplas e Triplas: 

- Mudança de variável nas integrais duplas. Coordenadas polares e mudança geral de 

variáveis. 

 

Observamos que equações paramétricas de uma curva e coordenadas polares são 

introduzidas pela primeira vez aos estudantes, o que torna a disciplina difícil para o 

entendimento dos mesmos por se depararem com vários conteúdos, em geral, nunca vistos, e, 

esses focados fora da disciplina Geometria Analítica. 

Consideramos que, adequando inicialmente os estudos de reta e circunferência, 

articulados aos três pontos de vista (paramétrico, cartesiano e polar) favorecer-se-ia a 

compreensão e entendimento dos conteúdos presentes nessa disciplina. 

 

No 4º semestre a disciplina Tópicos do Ensino de Matemática (MAT0735) tem como 

objetivo fazer uma revisão dos principais conceitos que foram vistos durante o curso de 

matemática, rediscutindo cada um deles, reforçando as suas articulações com os conteúdos que 

serão abordados nos ensinos fundamental e médio.  

Destacamos no conteúdo programático o que consideramos relevante para a pesquisa: 

- Curvas Planas. Sistemas de Coordenadas. Equação e Lugar Geométrico. A Reta. A 

Circunferência. Cônicas; 

- Desenho Geométrico: Lugares geométricos. 

 No geral, é revisitado o que é supostamente trabalhado no ensino médio, como reta e 

circunferência, considerados sob o ponto de vista cartesiano e tendo como proposta, reforçar os 

conteúdos abordados do ensino médio, o que corrobora com nossa pesquisa, ao apresentar 

Equação e Lugar Geométrico, pois essa abordagem favorece o entendimento das equações de 

reta e circunferência, no plano. É importante ressaltar que na nossa pesquisa consideramos a 

circunferência como uma cônica não degenerada68.   

                                                 
68Cônicas degeneradas: Uma cônica degenera em um ponto quando o plano que corta a superfície cônica passa 

pelo vértice dela. Em duas retas concorrentes quando o plano passa pelo seu vértice e contém o eixo da mesma. 

E se, numa hipérbole, os focos se afastam dos vértices, os ramos da mesma tendem a duas retas paralelas. 

Disponível em: <http://www.mat.uel.br/matias/conicas/node8.html>>. Acesso em 23/07/14. 
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Por fim, analisamos a proposta da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita 

Filho de Rio Claro – UNESP/Rio Claro, ranqueada como 3º lugar no Conceito Preliminar de 

Curso (CPC) da graduação de Licenciatura em Matemática.  

Iniciamos pela análise do plano de ensino da UNESP/Rio Claro, a partir do Currículo 

do Curso de Graduação em Matemática de ingressantes a partir de 2005. Um curso de duração 

mínima de 4 anos, com séries semestrais.   

Para as turmas do 1º semestre do 1º ano encontramos a disciplina denominada 

Geometria Analítica (MMA5768), que tem como objetivo capacitar o discente a:  

 - Estudar a geometria pelo método cartesiano através do conceito de vetores, dando 

ênfase aos aspectos geométricos. Contudo, não podemos negligenciar os aspectos algébricos 

dos conceitos de base, dependência e independência linear e produto escalar, que também 

devem ser abordados, visando o conceito de espaço vetorial que será estudado na disciplina 

Introdução à Álgebra Linear;   

- Estudar cônicas e quádricas e, ao introduzir o conceito de mudança de coordenadas, 

deve ser abordado, de maneira rápida e elementar, os conceitos de matriz, matriz inversa e 

determinantes de matrizes de ordem 2 e 3. 

Em sua ementa apresenta como tópicos: Vetores, Retas e Planos, Cônicas e Superfícies. 

Apresenta como Bibliografia Básica, os seguintes livros: 

BOULOS, P., OLIVEIRA, I. C. Geometria Analítica: Um tratamento vetorial. Pearson 

– Prentice Hall, 3ª edição, 2005; 

BOULOS, P., CAMARGO, I.  Introdução à Geometria Analítica no Espaço. Editora 

Makron Books, 1997;  

LEHMANN, C. Geometria Analítica. Editora Globo, 1985; 

STEINBRUCH, A., WINTERLE, P. Geometria Analítica. Makron Books, 1987. 

 

Pelo Conteúdo Programático identificamos que são revisitadas as noções de reta e de 

circunferência. Porém, não conseguimos identificar, via plano de ensino, quais os pontos de 

vista são articulados no desenvolvimento desses objetos matemáticos. Por isso, investigamos, 

nesse curso outras disciplinas que, provavelmente, utilizem essa noção de curvas planas. 

 Também vamos procurar evidências sobre esse plano de ensino “Geometria Analítica”, 

a partir das análises das tarefas do livro do Paulo Boulos utilizado como Bibliografia Básica, 

que analisaremos no capítulo destinado a análise das relações institucionais existentes.  

No 1º semestre do 1º ano encontramos a disciplina Geometria Elementar (MMA5770), 

que tem como objetivo: 
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- Proporcionar ao estudante vivência de um domínio sobre teoremas, fundamental para 

as disciplinas de Geometria Euclidiana, Desenho Geométrico e Cálculo II. Justificativas e 

verificações devem ser feitas experimentalmente por medições, sempre a partir das concepções 

geométricas espontâneas do estudante, tanto com auxílio de instrumental de desenho técnico 

(como, por exemplo, régua e compasso, pares de esquadros, régua T, papéis isométricos e 

cavaleiro, instrumentos de visualização), como por meio de técnicas de desenho à mão livre; 

- Promover a reflexão sobre as possibilidades de uma abordagem experimental no 

ensino de geometria na escola básica. 

Portanto, uma disciplina com características de um curso de nivelamento, por meio de 

experimentos, para tais disciplinas. 

Vamos destacar no conteúdo programático o que consideramos relevante para a 

pesquisa: 

Traçado de Curvas Planas: Cônicas, Cicloides, Espirais e Hélices. Representação 

Gráfica de Transformações Afins. 

Coordenadas Polares, Esféricas e Cilíndricas: Curvas e Superfícies Coordenadas. 

Apresenta como Bibliografia Básica, os seguintes livros: 

JOTA, J.C.P. Desenho Geométrico. Editora Scipione, 1989; 

FRENCH, T. Desenho Técnico. Livraria Globo, 1954;  

ALL SHENK.  Geometria Analítica. Vol.2.   Editora Campus Ltda. Rio de Janeiro, 

1984. 

 

Observamos que via experimentos e construções geométricas, por meio de lugares 

geométricos, são construídas as curvas planas. Não temos como identificar se são deduzidas as 

suas equações articuladas aos pontos de vista considerados na nossa pesquisa.  

Entendemos que esses experimentos, via lugares geométricos dos pontos dessas curvas 

planas, podem ser realizados por meio de uma transposição informática, com a utilização de 

softwares como o GeoGebra e o Winplot, no ensino médio. Assim como as curvas representadas 

em coordenadas polares. 

 

No 2º ano encontramos a disciplina Cálculo Diferencial e Integral II (MMA5773), que 

tem como objetivo: 

Apresentar as noções de diferenciação e integração para funções de várias variáveis. 

Estas serão desenvolvidas de forma intuitiva, enfatizando os aspectos geométricos e as 

aplicações físicas. O estudante deverá adquirir um domínio seguro das ideais fundamentais e 
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resultados básicos, bem como uma habilidade em manusear as técnicas de Cálculo para utilizá-

las de modo natural em Geometria Diferencial, Análise III e IV. Portanto, uma disciplina com 

características de um curso de nivelamento, para tais disciplinas. 

Vamos destacar no conteúdo programático o que consideramos relevante para a 

pesquisa: 

Vetores e Curvas:  

- Vetor e Curva em 𝑅𝑛; 

- Equação Paramétrica de uma Curva; 

- Derivada de uma Curva. 

Bibliografia Básica: 

- AL SHENK . Cálculo e Geometria Analítica. Vol. II. Editora Campus Ltda. Rio de 

Janeiro, 1984; 

- APOSTOL, T. M.Calculus. Vols. I e II. Editora Reverté S.A., Barcelona, Buenos 

Aires, Caracas, México, 1972;  

- ÁVILA, G.G.S. Cálculo III. Funções de Várias Variáveis. Livros Técnicos e 

Científicos Editora, Rio de Janeiro, 1981. 

Nessa disciplina, em Vetores e Curvas, é revisitada a noção de curvas planas, como reta 

e circunferência, representadas por equações paramétricas, tema sugerido pelas OCEM, quando 

propõe um trabalho com curvas parametrizadas. O que corrobora com nossa pesquisa, pois 

propomos investigar, por meio de uma sequência de ensino, se curvas planas, como reta e 

circunferência, por meio da articulação entre os pontos de vista, cartesiano, paramétrico e polar, 

pode favorecer o entendimento de suas equações por estudantes do ensino médio.  

  

4.4. Algumas Considerações  

Observamos por meio da análise dos documentos oficiais para o ensino médio que é 

importante para o professor conhecer e estudar os parâmetros tanto do ensino médio como do 

ensino fundamental, assim como as orientações para o ensino médio, pois esses documentos já 

apresentam uma primeira articulação entre temas e tópicos com os setores e domínios da 

matemática que já foram trabalhados nos anos anteriores, que serão trabalhados no ano em que 

se está ministrando suas aulas e aqueles que serão trabalhados em momentos posteriores.  

Assim, o professor poderia seguir a sugestão que encontramos em Chevallard (2002) 

para ampliar sua participação no processo de ensino e aprendizagem, ou seja, iniciar sua aula 

apresentando o programa de estudo da classe para o ano escolar, expondo cada domínio que o 
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compõe e completando no decorrer do ano com a apresentação dos setores que compõe cada 

domínio e situando temas e tópicos que serão estudados na sequência. 

Para o nosso setor de estudo associado ao domínio da Geometria Analítica, ou seja, o 

setor das curvas planas, a partir das análises das propostas para o ensino médio e superior, 

podemos observar que retas e circunferências são propostas para serem desenvolvidas no ensino 

médio e, sob o ponto de vista cartesiano, a articulação com outros pontos de vista são apenas 

consideradas como temas complementares do setor estudo de curvas e assim, em geral, seu 

desenvolvimento fica destinado ao ensino superior, o que ao trabalhá-las nem sempre leva em 

conta o já desenvolvido no ensino médio, ficando assim a cargo dos estudantes desenvolver 

seus próprios métodos de estudo para que possam compreender os novos conhecimentos que 

são introduzidos no ensino superior. 

Ao considerar que os estudantes de licenciatura serão os futuros professores, 

observamos aqui um problema que pode se tornar cíclico, ou seja, os professores terão 

dificuldades de ultrapassar os níveis temas e tópicos, ficando confinados a eles como ressalta 

Chevallard (2002) e terão dificuldades de se referir aos setores e domínios, o que representa 

também a impossibilidade de articular conhecimentos de anos anteriores e posteriores ao que 

estão trabalhando.  

Além disso, vimos, inicialmente, que a escolha do conteúdo, via PCNEM, PCNEM+, e 

OCEM, fica a cargo da escola e, consequentemente do professor, assim como as estratégias e a 

metodologia que devem considerar a possiblidade de articulação, por meio de aplicações, com 

outras áreas do conhecimento.  

Segundo a escala dos níveis de codeterminação, apresentada em Chevallard (2002, 

2007a), verificamos que as relações institucionais esperadas para os ensinos médio e superior 

não limitam o professor no nível temas e tópicos e vai além dos níveis setor e domínios, pois a 

ação sobre o estudo de curvas planas, como reta e circunferência, por parte do docente pode 

ocorrer no nível pedagogia, participando da organização curricular ou elaboração de planos de 

ensino, o que supõe a participação nos outros níveis que se sucedem a saber: disciplina, 

domínio, setor, temas e tópicos. 

As análises dos Parâmetros e Orientações Curriculares e dos planos de ensino das 

universidades públicas, mostram uma tendência de utilizar a noção de curvas planas enquanto 

objeto matemático, na disciplina de Geometria Analítica, usada como ferramenta implícita para 

o desenvolvimento das noções de derivadas e integrais na disciplina de Cálculo, Geometria 

Diferencial e Análise Matemática.  Em geral, para o ensino superior, em disciplinas como 

Geometria Analítica, Cálculo Diferencial e Integral e Análise Matemática, espera-se que os 
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ostensivos escriturais (equações) e gráficos de curvas planas, bem como os não ostensivos como 

propriedades geométricas, lugar geométrico, definições de reta e de circunferência 

correspondam aos conhecimentos retrospectivos disponíveis, que permitem introduzir novos 

conceitos e noções. 

Para o curso de Licenciatura em Matemática da UFABC, UNESP/Ilha Solteira e 

UNESP/Rio Claro são propostas disciplinas cujo objetivo é revisitar conteúdos do ensino 

médio, porém, nenhuma orientação explícita é apresentada, ficando a cargo dos professores e 

estudantes realizar as articulações necessárias. Observamos também que dos livros 

apresentados como bibliografia básica, com exceção da UFABC, apenas o livro de Camargo e 

Boulos (2005) intitulado “Geometria Analítica: um tratamento vetorial” de 2005 é o mais 

recente. Trata-se de uma obra que vem sendo utilizada há mais de três décadas.    

As instituições evidenciam que no estudo de curvas planas fica a cargo do professor 

identificar as dificuldades de seus estudantes que não tem os conhecimentos retrospectivos 

indicados e revisitá-los, quando achar que seja necessário ou responsabilizar o estudante, de 

forma autônoma, pelo desenvolvimento desse estudo. 

Consideramos que, o professor, após uma formação continuada, capacitação e formação 

docente, possa tratar as curvas planas, como reta e circunferência, articuladas pelos três pontos 

de vista dessa pesquisa. 

Após análise das relações institucionais esperadas sobre a noção de curvas planas, 

apresentamos um capitulo que descreve brevemente os “softwares” utilizados na pesquisa e, na 

sequência, outro com a grade de análise construída para estudar as relações institucionais 

existentes e as relações esperadas dos estudantes que concluem o ensino médio e ingressam no 

ensino superior. 
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5 OS SOFTWARES  WINPLOT  E GEOGEBRA COMO FERRAMENTAS 

QUE FAVORECEM OS PROCESSOS DE ENSINO E DE 

APRENDIZAGEM. 

Introduziremos brevemente alguns princípios norteadores da Informática na Educação 

e justificaremos a utilização dos softwares Winplot e GeoGebra em nossa pesquisa e 

apresentaremos exemplos de como utilizar esses softwares no estudo de curvas planas, como 

reta e circunferência.  

 

 

5.1 Alguns Princípios Norteadores da Informática na Educação 

Em um artigo sobre reflexões envolvendo a temática da educação (inicial e continuada) 

de professores de matemática e suas relações com as tecnologias, Lobo da Costa (2010, p.106) 

discute a tecnologia como uma ferramenta para a mediação pedagógica69: 

 

A tecnologia e, em particular, o computador, uma vez presente no ambiente de 

aprendizagem, não é neutra. Ela interfere no processo de ensino e de aprendizagem e 

exerce uma influência que deve ser considerada e investigada. Diversos 

pesquisadores, como Turkle (1989, 1997), Santaella (1997), Valente (1993), Taylor 

(1980), Carvalho (2000), entre outros, têm se dedicado ao estudo das relações entre 

humanos e computadores e ao estudo da comunicação mediatizada pelo computador, 

que tem sido designada de “computer mediation”. 

 

Segundo Belloni (1999, apud, LOBO DA COSTA 2006, p.106), a expressão 

“comunicação mediatizada” é usada “para designar os elementos por meio dos quais ocorre a 

mediação; por exemplo, pode ser o telefone, o computador, etc.”.  

Nessa pesquisa, consideramos como importante elemento dessa mediação o uso dos 

softwares GeoGebra e o Winplot no ambiente informático.  

Almouloud (2000, p. 198) define o uso de ferramentas, como o microcomputador, como 

algo privilegiado para a avaliação somativa, formativa e diagnóstica, possibilitando: 

- O estudo do comportamento dos estudantes; 

- Tornar os estudantes autônomos na gestão de sua aprendizagem; 

- Tratar no tempo real uma parte da avaliação; 

- Integrar numerosas informações multidimensionais; 

                                                 
69 Segundo Costa (2010, p. 106), “[...] a mediação pedagógica é vista como um processo no qual educador e 

educando desenvolvem uma relação dialógica em que ambos são coautores da produção do saber.” 
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- Diminuir o efeito emocional da avaliação.   

As tarefas propostas por uma sequência de ensino procuram estudar o comportamento 

dos estudantes, mas principalmente torná-los autônomos na gestão de sua aprendizagem sob a 

orientação do professor.   

Valente (1993), ao analisar as possibilidades do computador em contextos educacionais, 

considera: 

 O computador como máquina de ensinar: [...] pode ser caracterizada como uma 

versão computadorizada dos métodos tradicionais de ensino. As categorias mais 

comuns desta modalidade são os tutorias, exercício-e-prática, jogos e simulação. 

(p.7) 

 O computador como ferramenta educacional: [...] não é mais o instrumento que 

ensina o aprendiz, mas a ferramenta com a qual o aluno desenvolve algo, e, 

portanto, o aprendizado ocorre pelo fato de estar executando uma tarefa por 

intermédio do computador. (p.12) 

 Aplicativos para o uso do aluno e do professor: programas de processamento de 

texto, planilhas, manipulação de banco de dados, construção e transformação 

de gráficos, sistemas de autoria, calculadores numéricos, são aplicativos 

extremamente úteis tanto ao aluno quanto ao professor. Talvez estas ferramentas 

constituam uma das maiores fontes de mudança do ensino e do processo de 

manipular informação. (p.13) (grifo nosso). 

 

Como sugere Valente, com o uso do computador no desenvolvimento de atividades em 

uma sequência de ensino, procuramos aplicativos como os softwares Winplot e o GeoGebra, 

que permitem a construção e transformação de gráficos e os consideramos como ferramentas 

que favorecem o processo que caracteriza o “pensar matematicamente” dos estudantes, como 

explorar, conjecturar e confirmar um ostensivo gráfico. Por exemplo, permite uma melhor 

compreensão da noção de curvas planas e suas propriedades.    

    

 

5.2 Ambiente Informático 

Para a sequência de ensino vamos propor tarefas voltadas ao uso desses softwares 

matemáticos, como o Winplot e o GeoGebra, para fins de ensino e de aprendizagem.  

Consta ressaltar, a priori, as noções de transposição didática e, especialmente, de 

transposição informática, tais como pensadas por Chevallard (1991) e Balacheff (1994) no 

contexto da educação matemática.  

O processo do saber a ser ensinado é influenciado em parte pelo software utilizado, pelo 

uso de recursos informáticos, e não somente pelo professor. Desta forma, a transposição 

didática dá origem à transposição informática, tornando-se um conceito teórico fundamental 
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para esta pesquisa, visto que os estudantes terão acesso às representações de softwares.  

(BALACHEFF, 1994)  

A transposição didática, segundo Chevallard (1991) define-se como: 

 

Um conteúdo de saber que tenha sido definido como saber a ensinar, sofre, a partir de 

então, um conjunto de transformações adaptativas que irão torná-lo apto a ocupar um 

lugar entre os objetos de ensino. O ‘trabalho’ que faz de um objeto de saber a ensinar, 

um objeto de ensino, é chamado de transposição didática. (p.39, tradução nossa70) 

 

 

Segundo Balacheff (1994, p.364), “as restrições da transposição didática são 

adicionadas, ou melhor combinadas, as de modelização e de implementação informática: 

restrições do modelo computável, limitações de software e hardware”. (Tradução nossa)71 

Balacheff (1994, p.369), ao analisar o problema da representação do conhecimento 

assevera: 

Uma tal problemática conduz a ignorar os limites, tanto quanto a realidade dos 

benefícios que podem ser retirados das especificidades de representações em 

dispositivos informáticos. Um deslizamento natural nesse contexto é a tentativa de 

fugir da incontrolável infidelidade das representações no que diz respeito ao seu 

"conteúdo" de referência (consequência dos seus efeitos produtores e redutores). 

Lidar com esse problema da transformação dos conhecimentos no processo de 

representação é ainda mais importante que os fenómenos associados que podem ser 

combinados de serem combinados de forma complexa àqueles da transposição 

didática. A problemática da fidelidade propomos substituir pela do domínio de 

validade das representações. (Tradução nossa)72 

 

 

Desta forma, Balacheff (1994) introduz a noção de “transposição informática” para falar 

desse tratamento do conhecimento que permite representá-lo e implementá-lo num dispositivo 

informático. 

 

                                                 
70 “Un contenu de savoir ayant été designé comme savoir à enseigner subit dès lors un ensemble de 

transformations adaptatives qui vont le rendre apte à prendre place parmi les objets d’enseignement. Le ‘travail’ 

qui d’un objet de savoir à enseigner fait un objet d’enseignement est appelé la transposition didactique”. 
71[...]. Aux contraintes de la transposition didactique s'ajoutent, ou plutôt se combinent, celles de modélisation et 

d'implémentation informatiques: contraintes de la modélisation computable, contraintes logicielles et matérielles 

des supports informatiques de réalisation. 
72 Une telle problématique conduit à ignorer les limites autant que la réalité des bénéfices que l'on peut tirer des 

spécificités des représentations dans les dispositifs informatiques. Un glissement naturel dans ce contexte est de 

tenter de se soustraire à l'incontournable infidélité des représentations relativement à leurs "contenus" de 

référence (conséquence de leurs effets producteurs et réducteurs). Faire face à ce problème de transformation 

des connaissances dans le processus de représentation est d'autant plus essentiel que les phénomènes associés 

sont susceptibles de se combiner de façon complexe à ceux de la transposition didactique. A la problématique de 

la fidélité nous proposons de substituer celle du domaine de validité des représentations.  
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5.3 A Transposição Informática 

Para Balacheff (1994), a transposição informática é o processo em que o conhecimento, 

com origem em um saber de referência é direcionado para um saber a ensinar, e que passa 

necessariamente por uma modelização informática. 

Essa modelização, segundo Balacheff se distingue em três regiões: 

 

- Universo interno: são vários componentes eletrônicos que, incluindo a articulação e 

implementação permitem o funcionamento do dispositivo informático tendo como 

representação operacional deste universo as linguagens de programação. 

- A interface: é o meio de comunicação entre o usuário humano e o dispositivo 

informático. 

- O universo externo: é o operador humano que, eventualmente, tem acesso a outros 

dispositivos (particularmente em relação ao conhecimento envolvido no dispositivo 

informático). 

 

                                         FIGURA 38-MODELIZAÇÃO INFORMÁTICA 

 
FONTE: Balacheff (1994, p.365) 

 

De acordo com a Figura 38, no universo interno, a circunferência está associada com a 

linguagem de programação em um determinado idioma. Esta representação sofre limitações da 

linguagem e como ela funciona.  

Na interface, a circunferência é um conjunto particular de pixels, que de acordo com as 

características da tela a ser produzida pelo dispositivo informático, será mais ou menos vista 



145 
 

como uma circunferência e, no universo externo, a circunferência é uma entidade cuja natureza 

está relacionada com os modos de representação e de tratamento disponíveis, mas também com 

as classes de situações a ela associadas, ou ainda, as praxeologias existentes. 

O esquema do quadro 13, resume em que nível a transposição informática está situada 

no processo da transposição didática. 

 
   QUADRO 13-TRANSPOSIÇÃO INFORMÁTICA 

 

   FONTE: Balacheff (1994, apud ALMOULOUD, 2000, p. 203) 

 

Esse esquema evidencia as transformações que determinado saber deve passar a fim de 

se tornar um saber do estudante em um ambiente informatizado.  

Uma vez que o saber a ensinar é identificado, resta especificar a arquitetura da 

aprendizagem, sofrendo adaptações relacionadas às concepções dos professores sobre este 

saber e os meios de seu ensino. Na utilização de dispositivos informáticos, existe outra 

transformação no saber a ensinar antes de se tornar saber ensinado, sendo este o saber 

implementado. Este se refere não somente às concepções dos professores, mas também às 

representações do software e sua interface. 

No desenvolvimento do dispositivo informático existe uma fundamental interação 

didática entre o saber ensinado e o saber do estudante.  

Sobre essa interação didática, Lobo Costa (2010, p. 106) nos esclarece: 
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“A mediação pedagógica e a interação estão profundamente interligadas. A mediação 

se desenvolve a partir das interações entre os elementos envolvidos no processo de 

aprendizagem. Para que as interações aconteçam, é necessária uma estrutura flexível 

e recursiva que favoreça o processo de reconstrução e ressignificação da realidade”. 

 

Para a implementação da sequência de ensino utilizaremos um ambiente informático 

com softwares gratuitos, como os plotadores gráficos Winplot e GeoGebra, que serão utilizados 

como ferramentas para, a partir das interações entre o estudante e esse ambiente, favorecer a 

mediação com os ostensivos associados às curvas planas. Isso exige uma transposição 

informática do saber a ensinar, ou seja, essa transposição desempenha um papel fundamental 

nessa pesquisa.      

Para melhor compreender esse papel, a seguir apresentamos os softwares, algumas de 

suas características que utilizaremos nesta pesquisa e uma análise sobre os efeitos da 

transposição informática. 

 

5.4 O Software Winplot  

O Winplot73, desenvolvido por Richard Parris, da Philips Exeter Academy, é um dos 

principais softwares free da linha Peanut Softwares74, que contém uma lista com vários 

programas matemáticos gratuitos.  Trata-se de um plotador gráfico, de fácil instalação, que 

ocupa pouco espaço (menos de 1MB), com a opção de representar gráficos em 2D 

(bidimensional) ou 3D (tridimensional). Os parâmetros dinâmicos permitem "animar" gráficos, 

alterando os seus valores reais presentes em equações de curvas e trabalhar com equações 

cartesianas, paramétricas e polares, ao mesmo tempo, favorecendo a aprendizagem do 

estudante.  

No menu “Equação”, conforme figura que segue, é possível representar diversos tipos 

de gráficos de equações com uma ou duas variáveis na forma explícita, implícita, paramétrica 

ou polar, assim como pontos e segmentos. Os gráficos construídos e suas respectivas equações 

podem ser automaticamente salvos num inventário, o que permite recuperar e desenvolver uma 

linha de raciocínio no desenvolvimento de uma determinada tarefa, sendo possível esconder e 

mostrar os dados a qualquer momento.  

 

                                                 
73 Winplot foi traduzido para o Português em 2001 por Adelmo Ribeiro de Jesus. Disponível em: 

<http://math.exeter.edu/rparris/winplot.html >. Acesso em 23/07/14. 
74 Informação constante do Site Oficial da Peanut Softwares: http://www.exeter.edu/pages/index.html. Acesso 

em 23/07/2014. 

http://www.exeter.edu/pages/index.html
http://math.exeter.edu/rparris/
http://math.exeter.edu/rparris/
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FIGURA 39-MENU EQUAÇÃO75  

 
FONTE: O autor (2015) 

 

Existe uma biblioteca com o arquivo de todas as funções elementares (representações 

da linguagem Winplot) que podem ser interpretadas pelo software, tais como: pi, ln, log, exp, 

sin, cos, tan, csc, sec, cot, sinh, cosh, tanh, sqr = sqrt = [raiz quadrada].  

Eis alguns sinais usuais da álgebra que são usados: 

 Para representar o expoente de uma base utiliza-se o símbolo ^. Outra 

possibilidade é escrever xx no lugar de x^2.  

 O símbolo multiplicativo * pode geralmente ser dispensado. Por exemplo, 5x é 

interpretado para significar 5*x, mas em alguns casos o * é importante, por 

exemplo em uma operação numérica 5*3. 

No menu “Ver”, conforme figura abaixo, pode-se alterar o tamanho e aspecto da janela 

(telado Winplot) como: zoom, tamanho, com ou sem eixos, grade quadriculada, determinação 

de valores explícitos nos eixos ortogonais e ajuda explicando todos os detalhes deste menu. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
75 Menu “Equação” do Winplot 
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 QUADRO 14-MENU “VER” DO WINPLOT 

  

    FONTE: O autor (2015) 

 

O menu “Anim” permite o estudo de uma família de pontos, ou seja, representá-la 

graficamente por meio da alteração dos valores reais dos parâmetros de um ponto genérico. 

Permite também representar diversos gráficos de uma curva plana algébrica ou transcendente 

por meio da alteração dos valores reais dos parâmetros de suas respectivas equações 

paramétricas, cartesianas ou polares. 

 O menu “Misc” permite fazer retoques finais como: pôr setas nos eixos, colorir o fundo, 

fazer anotações no caderno de rascunho, entre outros. 

É possível trabalhar com várias janelas abertas ao mesmo tempo, viabilizando 

comparações e articulações entre as diversas representações gráficas possíveis no Winplot. 

Pode-se trabalhar com o software diretamente em um pendrive não sendo necessária a 

sua instalação em um local específico. 

Entendemos que todos os programas matemáticos utilizados com fins educacionais, não 

garantem uma aprendizagem eficiente. 

Segundo Almouloud (2000, p. 210), “[...] é preciso incluí-lo num dispositivo didático, 

no qual o professor estará encarregado, entre outras tarefas, da construção das situações-

problema e do gerenciamento da sala de aula”, nem que seja à distância.  

Sobre limitações do Winplot, o estudante, analisando os diferentes ostensivos de uma 

curva plana, por exemplo, uma circunferência, deve concluir que esta variação não lhe 

permite substituir a prova matemática, como as suas propriedades geométricas, ou seja, esse 

software apesar de permitir conjecturar sobre as propriedades matemáticas de uma curva não 
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serve como justificativa formal dessas propriedades, sendo necessário um tratamento no 

ambiente papel e lápis. 

Como exemplo, a partir da digitação de uma equação de curva, no software, o ostensivo 

gráfico é automático, distanciando-se de uma construção contínua da curva ou ponto a ponto 

com papel e lápis. Novamente, o aprendiz sente a necessidade de não justificar 

matematicamente como obteve o gráfico, o que pode ser considerado como um trabalho a ser 

realizado no ensino médio e retomado no ensino superior, momento em que é possível realizar 

as demonstrações associadas à representação visual encontrada.  

Mesmo sendo um software de fácil manuseio, pode ser cansativo num primeiro 

momento, pois a sua diversidade, em termos de descobertas, é imensa. Para estudantes que já 

tenham facilidade com uso de softwares ou aplicativos, o Winplot torna-se descomplicado; 

porém, para os inexperientes, é necessária uma ajuda extra, como apostilas ou tutoriais de aulas 

específicas que podem e devem ser construídos pelo professor. 

No menu “Anim”, existe um recurso de auto animação dos valores reais de parâmetros, 

porém nem sempre ele é aconselhável, pois em grande parte das vezes o programa trava e perde-

se tudo o que foi realizado. Deve-se, portanto, evitar esse recurso do software. 

Existe ainda outro detalhe: não há como voltar atrás em alguns casos em que a equação 

foi apagada “sem querer”, ou seja, é preciso refazer tudo novamente.  

 

5.5 Considerações Relevantes 

Conforme o quadro 15, entendemos que a diferença básica entre o Winplot e outros 

plotadores gráficos de baixo custo ou gratuitos é a promoção da “animação” de gráficos a partir 

dos parâmetros de suas equações. 

 

   QUADRO 15-SOFTMAT 

 
  FONTE: Batista et al. (2004, p.9) 
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5.6 O Software GeoGebra  

 

O GeoGebra76 é um software gratuito de matemática dinâmica, escrito em linguagem 

JAVA77 e disponível em português, tendo como principal característica a articulação simultânea 

entre Geometria Plana, Álgebra e Cálculo, conforme Figura 40. Foi desenvolvido para 

aprendizagem e ensino da matemática por Markus Hohenwarter em 2001, na Universitat 

Salzburg e continua em constante desenvolvimento na Florida Atlantic University por uma 

equipe internacional de programadores.  

 

 
         FIGURA 40-GEOGEBRA 

 
          FONTE: O autor (2015) 

 

No portal do GeoGebra, existe um ambiente de ajuda que auxilia no uso desse software, 

bem como a maioria das funções elementares (representações da linguagem GeoGebra) que 

podem ser interpretadas por ele, muito próximo do Winplot.  Existe um fórum que dá suporte 

para o desenvolvimento de materiais, no geral produzido por estudantes e professores, gerando 

um repositório compartilhado entre todos os usuários cadastrados, que compartilham arquivos, 

experiências, aulas elaboradas para serem aplicadas, entre outros. Também procuram promover 

                                                 
76 Informação constante do Site Oficial do Geogebra: http://www.geogebra.org . Acesso em 23/07/2014. 
77 JAVA é uma linguagem de programação, para mais detalhes acesse: https://www.java.com/pt_BR/ . Acesso 

em 23/07/2014. 
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por meio de institutos em diversos países a colaboração entre os profissionais e pesquisadores, 

estabelecendo parcerias entre estes institutos. 

O software permite desfazer a realização de uma construção, comando ou manuseio 

equivocado, como por exemplo, remover, alterar, apagar, esconder a equação de uma curva 

plana. E também permite revisar a construção por meio de um protocolo de construção. 

Pode-se trabalhar com o GeoGebra diretamente em um pendrive não sendo necessário 

a sua instalação em um local específico. 

Nesse software é possível realizar uma mediação com os ostensivos gráficos de curvas 

planas pela representação polar, mas para que isso aconteça, deve-se representar a forma polar 

por equações paramétricas, o que consideramos se tratar de uma representação paramétrica, um 

dos três pontos de vista utilizados nessa pesquisa, por isso, para a visualização dos ostensivos 

gráficos de curvas planas no ponto de vista polar escolhemos trabalhar com o Winplot. 

Para equações paramétricas de uma curva, é necessário que o estudante digite no campo 

de entrada “Curva [<Expressão>, <Expressão>, <Variável>, <Valor Inicial>, <Valor Final>]”, 

pois caso contrário não é possível representar as equações paramétricas de uma curva plana, 

com exceção da reta. 

Como limitações do software, aqui valem quase as mesmas considerações didáticas 

apresentadas ao Winplot. 

Se diferencia do Winplot, com o recurso de auto animação dos valores reais de 

parâmetros que funciona perfeitamente, dificilmente o programa trava e existe o recurso de 

verificar o histórico das construções, com possibilidade de “avançar” e “retroceder” em 

qualquer momento da construção.  

Algumas equações implícitas como 𝑦2 = (𝑥2 (2𝑏 − 𝑥))/(𝑥 − 2(𝑎 + 𝑏)),  

representação cartesiana da cissoide de Diocles, não são aceitas pelo campo de entrada do 

GeoGebra, apresentando na  tela a seguinte mensagem: “equação inválida: por favor, 

especifique uma função polinomial em x e y”, entretanto, quando digitamos a mesma 

representação cartesiana na forma  𝑦2(𝑥 − 2(𝑎 + 𝑏)) = 𝑥2(2𝑏 − 𝑥) obtemos êxito com o 

GeoGebra.  
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5.7 Algumas Considerações 

 

Com Balacheff (1994), a noção da transposição informática, para a implementação da 

sequência de tarefas nas quais vamos utilizar um ambiente informático com softwares gratuitos 

- nesse caso, o Winplot e o GeoGebra - usados como ferramentas que favorecem a articulação 

dos ostensivos de curvas no plano, mostra a importância das representações dos softwares e 

suas interfaces na transposição informática e que além disso é necessário o trabalho do 

professor, em particular, sua concepção sobre o uso do computador como ferramenta para 

auxiliar o processo de ensino e aprendizagem e sua disponibilidade para integrá-la no 

desenvolvimento das tarefas propostas aos estudantes. 
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6 GRADE DE ANÁLISE – AS FERRAMENTAS UTILIZADAS PARA 

ANÁLISE DAS TAREFAS USUAIS SOBRE AS NOÇÕES DE RETA E 

CIRCUNFERÊNCIA. 

 

6.1 Considerações Iniciais 

 

Neste capítulo, identificamos os diferentes tipos de tarefas referentes à noção de curvas 

planas, como reta e circunferência, trabalhadas nos ensinos médio e superior e as analisamos, 

utilizando a noção de ponto de vista, segundo Dias (1998) e Rogalski (2001); a noção de 

quadros, segundo Douady (1984, 1992); ostensivos e não ostensivos, de acordo com Chevallard 

(1994); e nível de conhecimento esperado dos estudantes, de acordo com a definição de Robert 

(1997).   

Essas análises são realizadas em função das técnicas institucionais que lhes estão 

associadas. Para tanto, construímos uma grade de análise, inspirada na grade de Dias (1998) 

que serve de instrumento para identificar tanto as organizações matemáticas e didáticas 

existentes como as expectativas em termos de conhecimentos retrospectivos esperados dos 

estudantes na transição entre os ensinos médio e superior, para o estudo desses objetos de 

ensino. 

A grade construída tem como objetivo identificar para cada tipo de tarefa, de acordo 

com o enunciado, categorias como: técnicas possíveis, tecnologias associadas às técnicas e 

teorias associadas às tecnologias, ostensivos usados em cada técnica, pontos de vista associados 

à técnica, necessidade de mudança de quadros e nível de conhecimento esperado dos estudantes. 

Para obter êxito, apresentamos as ferramentas didáticas utilizadas na construção da grade, bem 

como exemplos relacionados a elas.  

Considerando ainda os tipos de tarefas comuns para o ensino e a aprendizagem da noção 

de curvas planas, como retas e circunferências, aplicamos a grade que nos auxilia a identificar 

as técnicas e, em seguida, analisamos a tecnologia e a teoria associada. Observamos que as 

noções de ostensivos e não ostensivos possibilitam identificar necessidades nas representações 

externas e internas do trabalho matemático a ser realizado. E, por meio da grade, podemos 

identificar o quadro em que a tarefa é enunciada, as mudanças de quadros necessárias, bem 

como o nível de conhecimento esperado dos estudantes de acordo com a etapa escolar em que 

a tarefa é proposta. 
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Assim, começamos exemplificando, por meio de uma tarefa sobre a noção de reta, 

evidenciando como as noções associadas consideradas acima são utilizadas nas análises dessa 

pesquisa. 

  

6.2 Noções da Teoria Antropológica do Didático Utilizadas como Ferramentas de 

Análise Didática 

A seguir, na  Figura 41, apresentamos um exemplo de praxeologia no estudo da noção 

de reta no plano. 

 

          FIGURA 41-EXEMPLO DE TAREFA. 

 
         FONTE: Iezzi et al (2010, p. 42) 

 

Segundo Chevallard (1994), os tipos de tarefas podem ser rotineiras ou problemáticas, 

tais como solucionar uma equação do segundo grau, corrigir um pacote de provas e elaborar 

uma forma de introduzir a noção de espaço vetorial a um grupo de estudantes. No exemplo 

acima, identificamos a tarefa como uma situação extra matemática, modelada por meio de uma 

equação reduzida da reta, isto é, uma situação não rotineira, que é proposta por meio de um 

contexto cotidiano, mas o que se pede é a representação gráfica da situação e, em seguida, a 

partir da visualização obtida que se determine a equação geral da reta. Essa tarefa pode se tornar 

problemática se o estudante não dispõe de conhecimentos sobre número percentual na forma 

unitária (decimal), noção de proporcionalidade, noções de intervalo real e desigualdade. 

Nesse caso, espera-se que o estudante consiga determinar a equação da reta na forma 

reduzida, pois foram dados o salário fixo de R$300,00 e uma taxa de variação de 4% constante, 

representando nesse caso uma equação do tipo 𝑦 = 300 + 0,04𝑥, que de acordo com a tarefa 

deve ser obtido primeiramente o ostensivo gráfico, e em seguida a equação geral da reta, que 

pode ser obtida a partir da equação reduzida, ou seja, um de seus ostensivos de representação 

algébrica. 
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Em contextos como esse, espera-se que o estudante atribua valores para o total em 

vendas (x) e obtenha o salário (y) do vendedor, como o objetivo de obter pelo menos dois pontos 

que podem ser representados no plano cartesiano. 

Por exemplo: 

Para  𝑥 = 0 → 𝑦 = 300 + 0,04.0 = 300, portanto (0,300) ∈ a reta. 

Para 𝑥 = 5000 → 𝑦 = 300 + 0,04.5000 ↔ 𝑦 = 300 + 200 = 500, portanto 

(5000,500) ∈ a reta. Também se espera que o estudante trace o gráfico da reta levando em 

conta que para esse contexto, 𝑥 não assume valores negativos. Na realidade podemos esperar 

que os estudantes determinem primeiro a equação reduzida da reta, quando esse conhecimento 

lhes é disponível, para em seguida fazer a representação gráfica. 

Sendo assim, a expectativa institucional para os estudantes do ensino médio é que 

utilizem a equação da reta na forma reduzida, noções de taxa de variação ou coeficiente angular 

e de coeficiente linear que foram desenvolvidos antes da proposta dessa tarefa, justificada pelo 

ostensivo gráfico. Em seguida, pede-se a representação da equação geral da reta, mas o número 

em porcentagem e os possíveis valores de 𝑥, que estão implícitos, podem tornar-se um problema 

para ambos os estudantes dos ensinos médio e superior, pois, mais uma vez dependem dos 

conhecimentos disponíveis dos mesmos. 

A tecnologia nesse caso corresponde a utilizar a forma 𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑛. Como são dados 

os valores de 𝑚 e de 𝑛, basta substitui-los, observando que 4% deve ser transformado na forma 

decimal, para obter assim a equação reduzida, que em seguida, por meio de transformações 

algébricas, pode ser identificada na sua forma geral 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 + 𝑐 = 0. Por meio da 

representação algébrica de intervalo real, impõe-se a condição 𝑥 ≥ 0. Segundo Gouveia (2007), 

os estudantes apresentam dificuldades no tratamento dos valores de 𝑥 para um determinado 

intervalo real. 

O ostensivo gráfico quando pedido explicitamente, como é o caso, pode auxiliar no 

controle do resultado. Identificando, por exemplo, pontos representados por pares ordenados, 

que pertencem à reta e favorecem o entendimento da equação da reta e, consequentemente, a 

obtenção de sua equação geral. 

O gráfico pode ser obtido, por exemplo, no GeoGebra a partir da equação reduzida da 

reta, ou a partir de dois pontos dela, veja Figura 42: 

 

 

 

 



156 
 

        FIGURA 42- OSTENSIVO GRÁFICO DA TAREFA PROPOSTA 

 

       FONTE: O autor (2015) 

 

A teoria em jogo nessa tarefa é o estudo das retas e suas diferentes representações, no 

caso sua representação cartesiana na forma geral, como primeira técnica, em seguida o seu 

ostensivo gráfico utilizando-se das propriedades da reta e a noção de intervalo real sobre 𝐼𝑅, 

nesse caso  𝑥 ∈ [0,+∞[.  

De acordo com Bosh e Chevallard (1999, p.84), cumprir uma tarefa significa ter 

utilizado uma técnica, sendo essa técnica a particularidade do fazer, diferenciando-se de 

métodos e algoritmos. Nesse exemplo, identificamos duas técnicas distintas, que resolvem a 

mesma tarefa, dependendo apenas de conhecimentos e representações a serem utilizadas. 

Essas diferentes representações que possibilitam manipular as técnicas associadas às 

noções em jogo nos diversos tipos de tarefas são definidas por Chevallard (1994) como 

ostensivos. Os conceitos e ideias que justificam essas representações são os não ostensivos.  A 

seguir, apresentamos uma breve discussão da definição de ostensivos e não ostensivos. 

 

 

6.3 Exemplo de Ostensivos e Não Ostensivos no Estudo da Noção de Circunferência 

A Figura 43 mostra a equação geral da circunferência como um exemplo de ostensivo 

escritural. 
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 FIGURA 43-EXEMPLO DE OSTENSIVO ESCRITURAL 

 

 FONTE: Iezzi et al (2010, p. 73) 

 

Nesse caso, o não ostensivo refere-se ao objeto matemático, ou seja, o conceito de 

circunferência.  

Para identificar as necessidades em relação às técnicas, tecnologias e teorias possíveis 

nas diferentes etapas escolares consideradas nesta pesquisa, utilizamos a noção de quadro e de 

mudança de quadros definida por Douady (1984, 1992). 

 

6.4 Mudança de Quadros e a Noção de Circunferência  

De acordo com ferramenta de análise introduzida por Douady (1986, 1992), 

apresentamos, a seguir, na Figura 44, um exemplo de tarefa da noção de curva plana que utiliza 

uma mudança de quadros. 

 

          FIGURA 44-MUDANÇA DE QUADROS 

 
                        FONTE: Dante (2010, p.75). 

 

Nesse caso observamos que a tarefa é apresentada no quadro da Geometria Plana com 

a representação de um triângulo qualquer e, para resolvê-la, é necessário mudar para o quadro 

da Geometria  Analítica, que permite pensar e representar um triângulo no sistema cartesiano 

ortogonal; encontrar as coordenadas dos pontos médios de dois lados do triângulo; determinar 
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os coeficientes angulares das representações das retas, sendo uma que passa por esses dois 

pontos médios e outra definida pelos dois vértices do terceiro lado e resolver o item 

𝑎 comparando esses coeficientes angulares. Para o item 𝑏, ainda nesse quadro, calcular e 

comparar os comprimentos do segmento que une os pontos médios com  o terceiro lado. Outra 

possibilidade para resolver o item 𝑎, seria uma articulação entre esses dois quadros, de modo 

que, após identificar as coordenadas de todos os pontos do triângulo no quadro da Geometria 

Analítica, utilizemos o Teorema de Tales no quadro da Geometria Plana.   

Procurando compreender as expectativas em relação ao trabalho matemático a ser 

desenvolvido pelos estudantes, consideramos, a seguir, a abordagem teórica em termos de 

níveis de conhecimento esperados dos estudantes, definida por Robert (1997), por meio de 

exemplos associados à noção de curvas planas. A identificação desses níveis de conhecimento 

esperados dos estudantes está associada ao novo olhar que é dado a uma mesma noção na 

transição entre as diferentes etapas escolares. 

   

6.5 Níveis de Conhecimento Esperados dos Estudantes no Estudo da Noção de Reta, no 

Plano 

Apresentamos a seguir exemplos dos diferentes níveis no estudo de reta, no plano.  

  

Nível Técnico corresponde aos procedimentos e definições utilizadas em uma 

determinada tarefa de maneira local. Exemplos: 

 

                    FIGURA 45-EXEMPLO DE TAREFA DE NÍVEL TÉCNICO. 

 
                             FONTE: Dante (2010, p. 63). 
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No caso das tarefas 38 e 39, Figura 45, é suficiente que o estudante realize algumas 

transformações nas representações dadas para encontrar a solução esperada, ou seja, a 

representação sob uma nova forma.  

 

Nível mobilizável corresponde a certa organização de saberes. Vários métodos podem 

ser mobilizados, mas o que se questiona é explicito no enunciado. Assim, se um saber é 

identificado, ele é considerado mobilizado, desde que o estudante utilize-o corretamente. 

Conforme Figura 46: 

 

FIGURA 46-EXEMPLO DE TAREFA DE NÍVEL MOBILIZÁVEL. 

 
FONTE: Dante (2010, p. 63). 

 

Podemos observar que, no caso da tarefa acima, identificamos o nível mobilizável, pois, 

da forma como a tarefa é proposta, o estudante precisa reconhecer o coeficiente linear no ponto 

A dado e mobilizar a equação da reta na forma reduzida. 

 

Nível Disponível corresponde a responder corretamente o que é proposto sem indicações 

explícitas para a solução do problema, o que nos leva a aplicar métodos não previstos. Esse 

nível de conhecimento está associado à familiaridade, ao conhecimento de situações de 

referência variadas que o estudante sabe que as conhece por meio de experimentações 

realizadas anteriormente. Conforme Figura 44 da página 157. 

No exemplo dessa tarefa proposta, o que é pedido não está explícito no enunciado, pois 

é preciso dispor de conhecimentos sobre a noção de triângulo e sobre representação de pontos 

no sistema cartesiano ortogonal, para localizar três pontos não colineares que irão representar 

um triângulo. 

 Em seguida, para mostrar que o segmento que une os pontos médios de dois lados de 

um triângulo é paralelo ao terceiro lado é preciso dispor das noções de ponto médio e de 

coeficiente angular da reta que passa por dois pontos para calculá-los e compará-los, inferindo 

que as duas retas têm o mesmo coeficiente angular, o que permite concluir que elas são 

paralelas. Para determinar o comprimento de cada lado é preciso dispor de conhecimentos sobre 

distância entre dois pontos. Além disso, não se trata de estudar um caso particular, mas é preciso 

considerar um triângulo qualquer. Logo a única condição sobre os três pontos é que eles não 
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sejam colineares, o que remete a conhecimentos associados ao quadro geométrico como o 

Teorema de Tales. 

Observamos aqui, ainda, que os estudantes que dispõem de situações de referência 

podem escolher um triângulo com um vértice na origem do sistema cartesiano ortogonal e os 

outros dois nos eixos do mesmo sistema. Essa escolha favoreceria a determinação dos pontos 

médios e do comprimento dos lados, pois nesse caso é possível utilizar o teorema de Pitágoras, 

que corresponde a um conhecimento associado ao quadro da Geometria Plana.  

Segundo Robert (1997), a análise dos níveis de conhecimento esperados dos estudantes 

permite compreender os diferentes tipos de tarefas que podem ser trabalhados nas diferentes 

etapas da escolaridade, propondo tarefas em função dos conhecimentos e dos quadros que se 

deseja abordar, das possíveis mudanças de pontos de vista e dos diferentes modos de raciocínio 

que se pode utilizar na solução das tarefas.  

Dessa forma, verificamos que, ao se trabalhar com as curvas planas, por exemplo, em 

Geometria Analítica, é necessário estabelecer um discurso que justifique as diferentes formas 

de representação, pois um mesmo objeto pode ser representado de diferentes maneiras, ou 

ainda, é possível desenvolver uma mesma noção utilizando diferentes pontos de vista.  

Nesse sentido, a abordagem teórica proposta por Robert (1997) conduz a análises que 

demandam a utilização, dos diferentes quadros definidos por Douady (1992), que podem ser 

articulados com os diferentes ostensivos e não ostensivos, conforme definição de Chevallard 

(1994), no sentido de auxiliar professores e estudantes a adquirir uma independência na 

proposta de solução para tarefas de um determinado tipo.  

Esse tratamento das diferentes formas de abordagem de um mesmo objeto matemático 

remete à noção de pontos de vista de Rogalski (1995, 2001), especificada a seguir. 

 

 

6.6 A Articulação Entre os Pontos de Vista de Circunferência Plana 

 

Apresentamos, neste ponto, um exemplo de tarefa da noção de circunferência plana 

articulada aos pontos de vista paramétrico, cartesiano e polar. 

 

Tarefa: Encontre as equações cartesiana, paramétricas e polar de uma circunferência 𝜆, 

definida no plano, com  centro 𝐶(2,0)  e  raio = 2 u.m. .  
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QUADRO 16-CIRCUNFERÊNCIA E PONTOS DE VISTA 

Solução esperada: 

Sendo o centro 𝐶(𝑥0, 𝑦0) = 𝐶(2,0) e o raio 

𝑅 = 2: 

Sabendo que: 

 (𝑥 − 𝑥0)
2 + (𝑦 − 𝑦0)

2 = 𝑟2, equação 

reduzida ou canônica da circunferência, 

substituindo: 

(𝑥 − 2)2 + (𝑦 − 0)2 = 22 

↔ (𝑥 − 2)2 + 𝑦2 = 4  

  

Solução esperada: 

Uma circunferência com centro 𝐶(𝑥𝑐 , 𝑦𝑐) e raio 

𝑟 tem como representação paramétrica:  

{
𝑥 = 𝑟𝑐𝑜𝑠(𝑡) + 𝑥𝑐
𝑦 = 𝑟 𝑠𝑒𝑛(𝑡) + 𝑦𝑐

 , 𝑡𝜖 𝐼𝑅 

Nesse caso, sendo C(2,0) o centro e r= 2 a 

medida do raio da circunferência 𝜆: 

𝜆: {
𝑥 = 2𝑐𝑜𝑠(𝑡) + 2
𝑦 = 2𝑠𝑒𝑛(𝑡)

, representação 

paramétrica de 𝜆. 

 
Solução esperada: 

A partir das coordenadas do centro como 

(𝑟0, 0) ou (0, 𝑟0), identificar: 

(𝑟0, 0):  se 𝑟0 > 0 →  𝑟 = 2𝑅𝑐𝑜𝑠(𝑡), ou  se 

𝑟0 < 0 →  𝑟 = −2𝑅𝑐𝑜𝑠(𝑡)  

(0, 𝑟0): se 𝑟0 > 0 →  𝑟 = 2𝑅𝑠𝑒𝑛(𝑡), ou  se 

𝑟0 < 0 →  𝑟 = −2𝑅𝑠𝑒𝑛(𝑡) 

Nesse caso, sendo C(2,0) o centro e 𝑅 = 2 a 

medida do raio da circunferência 𝜆: 

𝑟0 = 2 > 0 →  𝑟 = 2.2𝑐𝑜𝑠(𝑡) 

↔ 𝑟 = 4cos (𝑡), representação polar da 

circunferência 𝜆. 
 

FONTE: O autor (2015). 

 

Neste exemplo, quadro 16, com os dados da tarefa, é possível articular a circunferência 

nos pontos de vista cartesiano, paramétrico e polar, com o seu ostensivo gráfico. 

    









x

y

Ponto de vista cartesiano

(x-2)^2 +y^2=4

    









x

y

Ponto de vista paramétrico

(x,y) = (2cos(t)+2,2sin(t)); 0.0 <= t <= 2pi

    









x

y

Ponto de vista polar

r = 4cos(t); 0.0 <= t <= 2pi
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Entendemos que tarefas que possibilitam articular outros pontos de vista na sua solução, 

auxiliam o estudante na compreensão do objeto matemático, nesse caso a circunferência plana.  

A partir das categorias consideradas acima, apresentamos, a seguir, exemplos de 

funcionamento da grade. Os tipos de tarefas que correspondem às mudanças entre os diferentes 

pontos de vista considerados são os apresentados no quadro 17. 

São tarefas, em geral, encontradas nos livros didáticos referentes à noção de equação 

da reta para os ensinos médio e superior. 

Identificamos as tarefas no quadro 17 designando-as como EM – Ensino Médio e ES – 

Ensino Superior. 

 

QUADRO 17-TAREFAS SOBRE NOÇÃO DE EQUAÇÃO DA RETA NO PLANO78 

Tarefa 1 Passagem do ponto de vista cartesiano para o ponto de vista paramétrico da 

representação da reta. (EM, ES) 

 Exemplo: Encontre a equação da reta r que contém os pontos A (2,5) e B(-3,7). 

Ponto de vista cartesiano: (equação reduzida, coeficiente angular e coeficiente linear) 

Equação reduzida da reta r: y = m x + n, e  𝐴(𝑥1, 𝑦1)𝑒 𝐵(𝑥2, 𝑦2) 

𝑚 =
𝑦1−𝑦2

𝑥1−𝑥2
, com 𝑥1 − 𝑥2 ≠ 0 

Então: 𝑚 = −
2

5
 , falta determinar n. 

Como A pertence à reta: 

5 = −
2

5
. 2 + 𝑛 ↔ 𝑛 = 5 +

4

5
↔ 𝑛 =

29

5
 

Voltando:𝑦 = −
2

5
𝑥 +

29

5
 , representação da reta r na forma cartesiana. 

Ponto de vista paramétrico: (parâmetro t, noção de vetor) 

{
𝑥(𝑡) = 𝑥1 + (𝑥1 − 𝑥2)𝑡

𝑦(𝑡) = 𝑦1 + (𝑦1 − 𝑦2)𝑡
, 𝑐𝑜𝑚 𝑡𝜖 𝐼𝑅 → {

𝑥(𝑡) = 2 + 5𝑡
𝑦(𝑡) = 5 − 2𝑡

   

Equações paramétricas da reta r. 

Ostensivo gráfico: 

         CARTESIANO E PARAMÉTRICO79 

                                                 
78 Tarefas encontradas no processo de ensino e de aprendizagem da noção de equação da reta no plano. 
79 Passagem do ponto de vista cartesiano para o ponto de vista paramétrico da reta no plano 
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Tarefa 2 Passagem do ponto de vista paramétrico para o ponto de vista cartesiano da 

representação da reta. (EM, ES) 

  

Exemplo: As equações paramétricas da reta s são: 

{
𝑥(𝑡) = 3 − 5𝑡
𝑦(𝑡) =  −3 + 𝑡

, 𝑡𝜖𝐼𝑅 ↔ {
𝑡 = −

𝑥

5
+
3

5

𝑦 = −3 + (−
𝑥

5
+
3

5
) → 𝑦 = −

𝑥

5
−
12

5

 

Logo: 𝑦 = −
𝑥

5
−

12

5
 é a equação reduzida da reta s (ponto de vista cartesiano) 

Ostensivo gráfico: 

 PARAMÉTRICO E CARTESIANO 80

 
 

 

                                                 
80 Tarefas encontradas no processo de ensino aprendizagem da noção de equação da reta no plano 
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Tarefa 3 Passagem do ponto de vista cartesiano para o ponto de vista polar da representação da 

reta. (EM, ES)  

  

Exemplo: seja a equação cartesiana da reta w: x+y-4=0, determine a equação polar da 

reta w. 

𝑥 = 𝜌 cos(𝜃)  𝑒 𝑦 = 𝜌𝑠𝑒𝑛(𝜃): 

𝜌 cos(𝜃) +  𝜌𝑠𝑒𝑛(𝜃) − 4 = 0 

↔ 𝜌(cos(𝜃) +  𝑠𝑒𝑛(𝜃)) = 4 

↔  𝜌 =
4

(cos(𝜃)+ 𝑠𝑒𝑛(𝜃))
  , representação polar da reta w. 

Ostensivo gráfico: 

          CARTESIANO E POLAR81 

 

Tarefa 4 Passagem do ponto de vista polar para o ponto de vista cartesiano da representação da 

reta. (EM, ES)  

  

Exemplo: seja a equação polar da reta q: 𝜌 =
2

 (cos(𝜃)+3𝑠𝑒𝑛(𝜃)) 
 , determinar a equação 

cartesiana da reta q. 

Solução: Como 𝜌 cos(𝜃) = 𝑥 𝑒 𝜌 sen(𝜃) = 𝑦, 𝑡𝑒𝑚𝑜𝑠: 

2 = 𝑥 + 3𝑦 ↔ 𝑥 + 3𝑦 − 2 = 0  

Representação cartesiana da reta q (ponto de vista cartesiano) 

OSTENSIVO GRÁFICO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
81 Passagem do ponto de vista cartesiano para ponto de vista polar da reta no plano. 
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                        POLAR E CARTESIANO VISTA 482 

 

Tarefa 5 Passagem do ponto de vista paramétrico para o ponto de vista polar da representação 

da reta. (EM, ES) 

  

Exemplo: As equações paramétricas da reta f são: 

{
𝑥(𝑡) = −5𝑡

𝑦(𝑡) =  −2 + 3𝑡
         , 𝑡𝜖𝐼𝑅 

↔

{
 
 
 

 
 
 𝑡 = −

𝑥

5
→ 𝑡 = −

𝜌 cos(𝜃)

5

𝜌𝑠𝑒𝑛(𝜃) = −2 + 3. (−
𝜌 cos(𝜃)

5
) → 𝜌. (

3𝑐𝑜𝑠(𝜃) + 5𝑠𝑒𝑛(𝜃)

5
) = −2

↔  𝜌 = −
10

3𝑐𝑜𝑠(𝜃) + 5𝑠𝑒𝑛(𝜃)
 

 

Representação polar da reta f (ponto de vista polar) 

Ostensivo gráfico: 

 

 

                      PARAMÉTRICO E POLAR 83. 

 
 

                                                 
82 Passagem do ponto de vista polar para ponto de vista cartesiano da  reta no plano. 
83 Passagem do ponto de vista paramétrico para o ponto de vista polar da reta no plano. 
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Tarefa 6 Passagem do ponto de vista polar para o ponto de vista paramétrico da representação 

da reta. (EM, ES) 

  

Exemplo: seja a equação polar da reta v: 10 = 𝜌  (2cos(𝜃) − 5𝑠𝑒𝑛(𝜃)) , determinar 

as equações paramétricas da reta v. 

Solução  

Considerando 𝑥 = 2𝑡, 𝑐𝑜𝑚  𝑡𝜖𝐼𝑅: 

10 = 2. (2𝑡) − 5𝑦 ↔ 5𝑦 = −10 + 4𝑡 ↔ 𝑦 = −2 +
4

5
𝑡 

𝑣: {
𝑥(𝑡) = 2𝑡

𝑦(𝑡) = −2 +
4

5
𝑡
, Representação paramétrica da reta v. 

10= 𝜌  (2cos(𝜃) − 5𝑠𝑒𝑛(𝜃))  ↔ 10 = 2𝜌cos (𝜃) − 5𝜌𝑠𝑒𝑛(𝜃)  

↔ 10 = 2𝑥 − 5𝑦 

Ostensivo gráfico: 

 

FONTE: O autor (2015). 

 

Consideramos que as tarefas do quadro 17, com as passagens entre os diferentes pontos 

de vista, favorecem o entendimento da noção de reta no plano. 

Para ilustrar a aplicação da grade de análise propomos a seguinte tarefa.  

 

Tarefa 1: Passagem do ponto de vista cartesiano para o ponto de vista paramétrico da equação 

da reta. (EM, ES) 

Exemplo: Encontre a equação da reta r que contém os pontos A (2,5) e B(-3,7). 

Ponto de vista cartesiano: (equação reduzida, coeficiente angular e coeficiente linear)  

 

Quadro em que a tarefa é enunciada: Geometria Analítica. 
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Técnicas possíveis:  

Técnica 1: determinar os coeficientes angular e linear e substituir na equação 𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑛, em 

seguida fazer a passagem para a representação paramétrica considerando P = A + λx, onde P é 

um ponto qualquer da reta, A um ponto dado, λ o parâmetro e x o vetor diretor da reta 

considerada;  

Técnica 2: determinar a equação por meio do determinante simbólico, passagem da 

representação paramétrica isolando y em função de x e fazendo a passagem para a representação 

paramétrica da mesma forma que na técnica 1;  

Técnica 3: determinar a representação paramétrica da reta P = A + λx, em que A é um ponto 

dado e x é o vetor determinado pelos pontos A e B dados. Assim encontramos as 

equações{
𝑥(𝑡) = 𝑥1 + (𝑥1 − 𝑥2)𝑡

𝑦(𝑡) = 𝑦1 + (𝑦1 − 𝑦2)𝑡
, 𝑐𝑜𝑚 𝑡𝜖 𝐼𝑅 → {

𝑥(𝑡) = 2 + 5𝑡
𝑦(𝑡) = 5 − 2𝑡

 e, para fazer a passagem para 

a representação cartesiana, isolamos t nas duas equações e igualamos os t. 

 

Tecnologias associadas às técnicas: A técnica consiste em aplicar as propriedades da equação 

de uma reta no plano. A tecnologia depende da técnica utilizada: 

- Na técnica 1 justificamos por meio da propriedade do coeficiente angular 𝑚 e do 

coeficiente linear 𝑛 para determinar a representação cartesiana, a passagem é justificada por 

meio da representação de ponto e vetor no plano; 

- Na técnica 2 justificamos pela propriedade do determinante simbólico que corresponde 

à condição de alinhamento de três pontos quaisquer no plano. A passagem para a representação 

paramétrica se justifica da mesma forma que na técnica 1; 

- Na técnica 3 após determinar a representação paramétrica da reta por meio da 

definição, a passagem ao ponto de vista cartesiano é realizada por meio das regras e leis do 

cálculo algébrico.   

 

Teorias associadas às tecnologias: reta no plano, suas respectivas representações na forma 

cartesiana e paramétrica, cálculo algébrico, condição de alinhamento de três pontos, 

coeficientes angular e linear, pontos e vetores no plano. 

Ostensivos escriturais: equação reduzida da reta, equação geral da reta, representação cartesiana 

e paramétrica da reta no plano. 
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Não ostensivos associados à técnica: noções de condição de alinhamento de três pontos de uma 

reta no plano, coeficientes angular e linear da reta, equações reduzida e geral da reta, sistema 

de equações paramétricas da reta, vetor diretor da reta. 

 

Pontos de vista associados a cada técnica e necessidades de mudança:  

Técnica 1: ponto de vista cartesiano, a mudança se faz quando pedida. 

Técnica 2: ponto de vista cartesiano, a mudança se faz quando pedida. 

Técnica 3: ponto de vista paramétrico, a mudança se faz quando pedida. 

 

Quadro em que a tarefa é resolvida: Geometria Analítica. 

 

Nível de conhecimento esperado dos estudantes: disponível para as três técnicas apresentadas, 

a passagem pedida depende dos conhecimentos que podem ser mobilizados a partir da 

determinação de uma das representações da reta, mas, em geral, essa passagem deve ser 

requerida explicitamente no enunciado.  

 

6.7 Algumas Considerações 

Para o exemplo de funcionamento da grade de análise, ao considerar as duas etapas 

escolares, ensinos médio e superior, o número de tarefas associadas à noção reta no plano e as 

suas representações cartesianas, paramétricas e polares é reduzido e exige por parte dos 

estudantes e professores novos conhecimentos a serem desenvolvidos, considerados como 

novos modos de organização dos conhecimentos, novos modos de comunicação e novas 

expectativas institucionais, se nos referimos ao trabalho de Gueudet (2008).  

Por exemplo, para a tarefa 3, passagem do ponto de vista cartesiano para o ponto de 

vista polar da equação da reta no plano, é necessário que os estudantes e professores articulem 

os conceitos de abscissas e ordenadas com as respectivas representações trigonométricas.   

No ensino superior, em geral, estuda-se a reta com suas representações cartesiana e 

paramétrica em disciplinas como a Geometria Analítica e a Álgebra Linear e a representação 

polar em disciplinas como Cálculo Diferencial e Integral, mas, em geral, não se explicita a 

articulação entre os conhecimentos disciplinares, como Geometria Analítica, Álgebra Linear e 

Cálculo e esses com conhecimentos já trabalhados em anos anteriores.  

Isso nos conduz a retornar aos níveis de codeterminação, segundo Chevallard (2002), 

que observa que o professor, em geral, fica confinado aos temas e tópicos e que a ausência da 
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relação desses com os setores e domínios nos níveis superiores, torna impossível pensar a 

relação de motivação entre os tipos de tarefas, dificultando a organização do estudo de um 

tópico. 

Assim, nos parece importante que tanto nos cursos de licenciatura em matemática 

quanto nos cursos de formação continuada se tenha em mente a importância da articulação dos 

diferentes conceitos e noções matemáticos. Esse processo deve ser iniciado no ensino médio 

para que não se trabalhe a matemática com a apresentação de temas e tópicos sem relacioná-los 

aos setores e domínios associados, o que, segundo Chevallard (2002), conduz a um programa, 

uma proposta ou um plano de ensino em fila indiana, isto é, apresentando os conceitos um após 

o outro, perfilados. Segundo Chevallard (2002) essa falta de trabalho articulado na própria 

disciplina e com outras disciplinas provocará uma atomização do material de estudo o que 

contraria o propósito do ensino da matemática. 

Interpretamos que a noção de reta no plano, se tratada apenas como uma ação que 

depende da disciplina em jogo e, em geral trabalhada atualmente apenas sob o ponto de vista 

cartesiano, o que mostraremos na análise dos livros didáticos, conduz a uma falta de articulação 

com outros conceitos matemáticos como números complexos e trigonometria, fato que tende a 

dificultar a proposta de um trabalho que exige a articulação intra e extra matemática no ensino 

superior. 

A seguir, apresentamos o estudo das expectativas institucionais existentes com relação 

as noções que são temas centrais de nossa pesquisa para o ensino e a aprendizagem, nesse caso, 

das noções de reta e circunferência, nos ensinos médio e superior, via análise de livros didáticos. 
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7 AS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS EXISTENTES PARA O ENSINO 

E A APRENDIZAGEM DAS NOÇÕES DE RETA E 

CIRCUNFERÊNCIA, NOS ENSINOS MÉDIO E SUPERIOR 

 

7.1 Considerações Iniciais  

Para o estudo das relações institucionais existentes quando se considera a noção de 

curvas planas, como reta e circunferência, analisamos os livros didáticos das duas etapas 

escolares dos ensinos médio e superior.  

O aludido instrumento foi escolhido como objeto de estudo por ser um material que vem 

sendo avaliado e distribuído pelo Ministério da Educação - (MEC) para todas as escolas 

públicas do Brasil, o que evidencia sua marcante presença em sala de aula.  

Além disso, conforme Chaachoua e Comiti (2007), os livros didáticos são uma tradução 

de uma recomendação institucional, podendo exprimir-se por meio de um programa, que é 

interpretado pelos autores, o que os torna uma transposição didática, no sentido de Chevallard 

(1991, 1992).  

Observamos, ainda, que segundo o Guia dos Livros Didáticos – PNLD (BRASIL, 2012), 

o livro didático apresenta um personagem, o autor, para os processos de ensino e de 

aprendizagem, que passa a dialogar com o professor e com o aluno e traz consigo escolhas 

como: o saber a ser estudado, os métodos adotados para que o estudante consiga aprendê-lo 

melhor e a organização dos conteúdos ao longo dos anos de escolaridade.  

De acordo com as OCEM (BRASIL, 2006), no livro didático o professor conta com uma 

sequência de conteúdos já organizada, podendo escolher os temas e a forma de desenvolvê-los. 

Tais orientações ainda ressaltam que, historicamente, a escola se apóia nesse material didático 

porque outros estão fora do seu contexto ou são inadequados de acordo com as expectativas 

institucionais. 

Em relação ao ensino médio os livros escolhidos, para análise, fazem parte do Guia dos 

Livros Didáticos -PNLD (2012) que são avaliados e distribuídos pelo Ministério da Educação 

– (MEC) para todas as escolas públicas do Brasil. (BRASIL, 2011) 

Segundo as OCEM, com os livros didáticos o professor pode contar com uma 

organização dos temas a serem trabalhados pré-estabelecida, mas fica a cargo do mesmo 

implementá-las em função de seu plano de trabalho.  
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Assim, a análise dos livros didáticos está estruturada na apresentação da tarefa geral, 

seguida de um exemplo específico entre os existentes em cada obra, para o qual aplicamos a 

grade de análise. 

Nesses exemplos, fizemos um estudo das relações institucionais existentes no caso das 

noções de reta e circunferência, no plano, analisando os livros das duas etapas escolares por 

meio da estrutura indicada no quadro 17, da página 162.  

No ensino superior, os livros didáticos considerados foram os encontrados nas 

bibliografias básicas dos planos de ensino de universidades públicas e privadas, por serem 

esses documentos a expressão do que é desenvolvido na disciplina. 

 

7.2 Resultados da Análise de Livros Sobre a Noção de Reta no Plano 

Os resultados da análise dos livros sobre a noção de reta no plano estão focados na 

identificação de tarefas que utilizam a articulação entre os pontos de vista cartesiano, 

paramétrico e polar. Consideramos, ainda, as noções de praxeologia ostensivos e não ostensivos 

definidas na TAD, assim como as noções de quadro, e os níveis de conhecimento esperados dos 

estudantes, elementos teóricos que servem de base para a nossa grade de análise já apresentada 

no capítulo anterior. 

Para a exposição dos resultados consideramos primeiro os livros didáticos do ensino 

médio, conforme quadro 2 e, na sequência, os livros do ensino superior, conforme quadro 3, já 

apresentados na página 78. 

Iniciamos com a análise da obra de Manoel Paiva.  

 

 

A OBRA DE MANOEL PAIVA  

 

 

No   quadro 18 que segue apresentamos apenas as tarefas desenvolvidas na obra, 

indicando-as pelo número em que as mesmas são identificadas na construção da grade de 

análise, na qual constam as tarefas usuais desenvolvidas nas etapas escolares consideradas na 

pesquisa. 
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  QUADRO 18-ANÁLISE DA OBRA DE PAIVA (2009) – MATEMÁTICA – VOL. 3 

Tarefa 2 Passagem do ponto de vista paramétrico para o ponto de vista cartesiano da representação da 

reta no plano. 

 FIGURA 47-RETA, DO PARAMÉTRICO PARA O CARTESIANO     

 
   FONTE: Paiva (2009, p. 56) 

 

FIGURA48-RETA, DO PARAMÁTRICO PARA O CARTESIANO 2. 

 
                 FONTE: PAIVA (2009, P. 57) 

 

Aplicação da grade de análise referente ao exercício proposto 21, Figura48: 

 

Quadro em que a tarefa é enunciada: Geometria Analítica. 

 

Técnica: Isolar o parâmetro t em uma das equações paramétricas e substituir na outra e em 

seguida encontrar a equação geral ou reduzida da reta na forma cartesiana. 

 

Tecnologia: Utilizar as equações paramétricas de uma reta dados um ponto 𝐴 = (𝑥0, 𝑦0),  
𝑛𝑒𝑠𝑠𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝐴(−5,3) ∈ 𝑟, e seu vetor diretor �⃗� (𝑥𝑢 , 𝑦𝑢), nesse caso �⃗�  (2, −1). 

𝑟: {
𝑥 = 𝑥0 + (𝑥𝑢). 𝑡

𝑦 = 𝑦0 + (𝑦𝑢). 𝑡
, 𝑐𝑜𝑚 𝑡 ∈ 𝐼𝑅 

E que sua equação cartesiana é da forma: 
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(𝑦 − 𝑦0). 𝑥𝑢 = (𝑥 − 𝑥0). 𝑦𝑢 
(𝑦 − 3). 2 = (𝑥 + 5). (−1) ↔ 𝑥 + 2𝑦 − 1 = 0 

 

Teoria: Estudos de equações paramétricas e equação cartesiana de uma reta no plano. 

 

Ostensivos em jogo: representação de um sistema de equações, equação cartesiana de uma reta, 

gestual (isolar o parâmetro t nas equações paramétricas), escriturais (formalismo de 

coordenadas do ponto e do vetor diretor). 

 

Não ostensivos: equação da reta na forma paramétrica ou cartesiana. 

 

Quadros em que a tarefa é resolvida: Geometria Analítica (representações cartesiana e 

paramétrica da reta no plano, pares ordenados e operações com valores das abscissas e 

ordenadas). 

 

Nível de conhecimento: técnico, isolar o parâmetro t em uma das equações e substituir na 

outra. 

  FONTE: O autor (2015) 

 

Na obra de PAIVA (2009), identificamos apenas a Tarefa 2, que é a passagem do ponto 

de vista paramétrico para o ponto de vista cartesiano da representação da reta no plano. 

Utilizando, como técnica o isolamento do parâmetro t em uma das equações paramétricas e a 

substituição na outra equação para encontrar a equação geral ou reduzida da reta na forma 

cartesiana. Para essa situação o nível de conhecimento esperado dos estudantes é o nível 

técnico, visto que basta isolar o parâmetro t em uma das equações e substituir na outra. 

Observamos apenas a tarefa 2 que privilegia a passagem do ponto de vista paramétrico 

para o ponto de vista cartesiano, ou seja, não se faz a mudança dos pontos de vista cartesiano 

para o paramétrico, e não se trabalha o ponto de vista polar.  Dessa forma, acreditamos que seja 

necessário revisitar a noção de retas no plano e considerar os diferentes pontos de vista e as 

respectivas mudanças. 

Após a obra de Paiva apresentamos os resultados da análise da obra de Iezzi et al. 

 

A OBRA DE GELSON IEZZI, OSVALDO DOLCE, DAVID DEGENSZAJN, 

ROBERTO PÉRIGO E NILZE DE ALMEIDA  

 

A análise da obra de Iezzi et al. (2010) é apresentada da mesma forma que a de Paiva 

(2009), o que permite visualizar a diferença entre as duas organizações matemáticas e didáticas 

em relação ao estudo de retas no plano. 
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QUADRO 19-ANÁLISE DA OBRA DE IEZZI ET AL. (2010) – MATEMÁTICA – VOL. 3 

Tarefa 1 Passagem do ponto de vista cartesiano para o ponto de vista paramétrico da representação da reta 

no plano. 

 FIGURA 49-RETA NO PLANO, CARTESIANO E PARAMÉTRICO. 

FONTE: Iezzi et al. (2010, p.51) 

 

                    FIGURA 50-RETA, CARTESIANO E PARAMÉTRICO. 

 
                    FONTE: Iezzi et al. (2010, p. 52) 

 

Aplicação da grade de análise referente ao exercício resolvido 11, Figura 49. 

 

Quadros em que a tarefa é enunciada: Geometria Analítica.  

 

Técnica: Determinar o parâmetro t como apresentado, evidenciar x em função do parâmetro t, 

substituir x na equação geral da reta r e isolar y em função do parâmetro t para obter as equações 

paramétricas da reta r.  

 

Tecnologia: Utilizar a equação geral de uma reta, nesse caso 

 𝑟: 6𝑥 + 𝑦 − 3 = 0, encontrar as equações paramétricas da reta r no plano em função de 

um parâmetro t, nesse caso:  

𝑟: {
𝑥(𝑡)  =

𝑡

3
𝑦(𝑡) = 3 − 2𝑡

, 𝑐𝑜𝑚 𝑡 ∈ 𝐼𝑅  

 

Teoria: Estudos de equação cartesiana e de equações paramétricas da reta no plano.   

 

Ostensivos em jogo: representação de um sistema de equações, equação cartesiana de uma reta, 

gestual (isolar o parâmetro t nas equações paramétricas), escriturais (formalismo do sistema de 

equações paramétricas de uma reta no plano). 

 

Não ostensivos: noção de representação da reta na forma paramétrica, no plano. 

 

Quadros em que a tarefa é resolvida: Geometria Analítica (representações cartesiana e 

paramétrica da reta no plano, vetor, pares ordenados). 

 

Nível de conhecimento: mobilizável, evidenciar uma variável auxiliar, nesse caso o parâmetro t, 

por exemplo, 𝑡 = 3𝑥 → 𝑥 =
𝑡

3
 e substituir na equação ficando 𝑦 = 3 − 2𝑡. 
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Tarefa 2 PASSAGEM DO PONTO DE VISTA PARAMÉTRICO PARA O PONTO DE VISTA 

CARTESIANO DA REPRESENTAÇÃO DA RETA NO PLANO. 

  

FIGURA 51-RETA, PARAMÉTRICO E CARTESIANO 

 
   FONTE: Iezzi et al. (2010, p.51) 

 

 

  FIGURA 52-RETA, PARAMÉTRICO E CARTESIANO 2. 

 
  FONTE: Iezzi et al.(2010, p.52) 

 

 

Aplicação da grade de análise referente ao exercício resolvido, Figura 51:  

 

Quadro em que a tarefa é enunciada: Geometria Analítica. 

 

Técnica: Isolar o parâmetro t em uma das equações paramétricas e substituir na outra e em 

seguida encontrar a equação geral ou reduzida da reta na forma cartesiana. 

 

Tecnologia: Utilizar as equações paramétricas de uma reta dados um ponto 𝐴 = (𝑥0, 𝑦0) =
(1,3) ∈ 𝑟, e seu vetor diretor �⃗� (𝑥𝑢 , 𝑦𝑢) =  (1, −2). 

𝑟: {
𝑥 = 𝑥0 + (𝑥𝑢). 𝑡

𝑦 = 𝑦0 + (𝑦𝑢). 𝑡
, 𝑐𝑜𝑚 𝑡 ∈ 𝐼𝑅  

E que sua equação cartesiana é da forma: 

(𝑦 − 𝑦0). 𝑥𝑢 = (𝑥 − 𝑥0). 𝑦𝑢 

(𝑦 − 3). 1 = (𝑥 − 1). (−2) ↔ 2𝑥 + 𝑦 − 5 = 0 
 

Teoria: Estudos de equações paramétricas, equação cartesiana de uma reta no plano e de equação 

da reta perpendicular a uma reta dada.   

 

Ostensivos em jogo: representação de um sistema de equações, equação cartesiana de uma reta, 

gestual (isolar o parâmetro t nas equações paramétricas), escriturais (formalismo de coordenadas 

do ponto e do vetor diretor). 

Não ostensivos: equação da reta na forma paramétrica ou cartesiana. 
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Quadros em que a tarefa é resolvida: Geometria Analítica (plano cartesiano, representações 

cartesiana e paramétrica da reta no plano, vetor, pares ordenados).  

 

Nível de conhecimento: técnico, isolar o parâmetro t em uma das equações e substituir na outra. 

 

FONTE: O autor (2015) 

 

Na obra de Iezzi et al. (2010), identificamos as Tarefas 1 e 2 que correspondem a 

passagem do ponto de vista cartesiano para o paramétrico da representação da reta no plano e 

vice-versa.  

Na Tarefa 1 utilizamos como técnica a determinação de uma variável auxiliar, o 

parâmetro t, evidenciando a abscissa x em função desse parâmetro; o isolamento de x e a 

substituição na equação geral da reta r, isolando y também em função do parâmetro t, para obter 

as equações paramétricas da reta r.  

Na Tarefa 2, a técnica consistiu em isolar o parâmetro t em uma das equações 

paramétricas e substituir na outra equação e, com isso, encontrar a equação geral ou reduzida 

da reta na forma cartesiana.  

Para essa situação da Tarefa 1 o nível de conhecimento é o mobilizável, pois exige do 

estudante uma variável auxiliar, nesse caso o parâmetro t, com o objetivo de obter equações 

paramétricas da reta. Enquanto que na Tarefa 2 o nível de conhecimento esperado dos 

estudantes é o nível técnico, visto que basta isolar o parâmetro t em uma das equações e 

substituir na outra. 

Observamos que são trabalhadas apenas as Tarefas 1 e 2 que privilegiam os pontos de 

vista cartesiano e paramétrico com as respectivas passagens, porém, não se trabalha o ponto de 

vista polar.  Dessa forma, acreditamos que seja necessário revisitar a noção de retas no plano 

levando em consideração o ponto de vista polar e as mudanças indicadas no capítulo anterior. 

Finalmente, apresentamos os resultados da análise da obra de Dante. 

 

A OBRA DE LUIZ ROBERTO DANTE 

 

A análise da obra de Dante (2010) segue a mesma estrutura de apresentação das obras 

de Paiva (2009) e Iezzi et al. (2010) e coloca em evidência as regularidades e diferenças 

existentes entre elas para o estudo das organizações matemáticas e didáticas propostas por esses 

autores em relação à introdução da noção de retas no plano. 
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QUADRO 20-ANÁLISE DA OBRA DE DANTE (2010) 84 

Tarefa 2 Passagem do ponto de vista paramétrico para o ponto de vista cartesiano da representação da 

reta no plano. 

   FIGURA 53-RETA, PARAMÉTRICO E CARTESIANO 3. 

 
 FONTE: Dante (2010, p. 63) 

 

Aplicação da grade de análise referente ao item d, Figura 53:  

 

Quadro em que a tarefa é enunciada: Geometria Analítica. 

 

Técnica: Isolar o parâmetro t em uma das equações paramétricas e substituir na outra e em 

seguida encontrar a representação cartesiana. 

 

Tecnologia: Utilizar a representação paramétrica de uma reta, encontrar o um ponto 𝐴 =
 (𝑥0, 𝑦0) ∈ 𝑟, e seu vetor diretor �⃗� (𝑥𝑢 , 𝑦𝑢), nesse caso: 

𝑟: {
𝑥 = 𝑥0 + (𝑥𝑢). 𝑡

𝑦 = 𝑦0 + (𝑦𝑢). 𝑡
, 𝑐𝑜𝑚 𝑡 ∈ 𝐼𝑅  → 𝐴(3,2) e �⃗� (−1,1) 

E que sua equação cartesiana é da forma: 

(𝑦 − 𝑦0). 𝑥𝑢 = (𝑥 − 𝑥0). 𝑦𝑢 

↔ (𝑦 − 2). (−1) = (𝑥 − 3). (1) ↔ 𝑥 + 𝑦 − 5 = 0 

 

Teoria: Estudos de representações paramétricas e cartesiana de uma reta no plano.   

 

Ostensivos em jogo: representação de um sistema de equações, equação cartesiana de uma reta, 

gestual (isolar o parâmetro t nas equações paramétricas), escriturais (formalismo de 

coordenadas do ponto e do vetor diretor). 

 

Não ostensivos: noção de representação da reta na forma paramétrica ou cartesiana. 

 

Quadros em que a tarefa é resolvida: Geometria Analítica (representações cartesiana e 

paramétrica da reta no plano, vetor, pares ordenados). 

 

Nível de conhecimento: técnico, isolar o parâmetro t em uma das equações e substituir na outra. 

FONTE: O autor (2015) 

 

Na obra de Dante (2010), identificamos apenas a Tarefa 2, que é a passagem do ponto 

de vista paramétrico para o ponto de vista cartesiano da representação da reta no plano.  

Mesmo sem definir a noção de equações paramétricas de uma reta espera-se que o 

estudante utilize como técnica o isolamento do parâmetro t em uma das equações paramétricas 

                                                 
84 Análise da obra de Dante (2010) – Matemática: Contexto & Aplicações – Vol. 3. 
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e a substituição na outra equação e com isso encontrar a equação geral ou reduzida da reta na 

forma cartesiana. Assim como em Paiva (2010), o nível de conhecimento esperado dos 

estudantes é o nível técnico. 

Observamos apenas a tarefa 2 que privilegia os pontos de vista paramétrico e cartesiano 

e a passagem do paramétrico para o cartesiano, ou seja, não se faz a mudança dos pontos de 

vista cartesiano para o paramétrico e não se trabalha o ponto de vista polar.  Dessa forma, 

acreditamos que também seja necessário revisitar a noção de retas no plano e considerar os 

diferentes pontos de vista e as respectivas mudanças. 

Notamos que a obra de Dante (2010) tem as mesmas características da obra de Paiva 

(2010), porém não apresenta a noção de equações paramétricas de uma reta no plano. 

Para o ensino médio, em relação as três obras analisadas, Iezzi et al. (2010) é a que 

parece ser a mais completa em relação ao nosso estudo, pois apesar de não privilegiar o ponto 

de vista polar, como as demais obras, existe uma preocupação em apresentar mudanças de ponto 

de vista entre o cartesiano e o paramétrico e vice-versa. 

Ao considerar os dois sentidos da mudança de pontos de vista o autor conduz a 

introdução do nível mobilizável para tarefas desse tipo, o que também representa um diferencial 

em relação as propostas de Paiva (2009) e Dante (2010).   

Na sequência, apresentamos a análise de três livros do ensino superior após explicitar 

as escolhas dos mesmos. 

 

Livros Didáticos do Ensino Superior 

 

No que tange ao ensino superior, foram analisados três livros didáticos, sendo, um deles, 

o livro de Geometria Analítica de Camargo e Boulos (2005), por se tratar de uma obra que vem 

sendo utilizada há quase três décadas; e os dois outros, apesar de destinados à disciplina de 

Álgebra Linear e Cálculo Diferencial e Integral, foram considerados como importantes para a 

pesquisa, uma vez que os mesmos trazem uma introdução à Geometria Analítica e articulam as 

noções desse domínio da matemática com os novos conceitos a serem introduzidos, conforme 

o quadro 3 da página 78.  

Iniciamos com a apresentação dos resultados da análise da obra de Camargo e Boulos. 
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A OBRA DE IVAN DE CAMARGO E PAULO BOULOS  

 

Não identificamos na obra de Camargo e Boulos (2005) os tipos de tarefa propostos no 

quadro 17 da página 162. Observamos que essa obra inicia com a introdução da noção de 

vetores no espaço e, portanto, não trata do estudo da Geometria Analítica no plano, 

considerando, assim, que os conhecimentos desenvolvidos no ensino médio sobre esse domínio 

da matemática devem ser articulados pelos próprios estudantes. Obviamente, aqueles que 

dispõem desses conhecimentos podem visualizar as diferenças existentes para o estudo das retas 

no plano e no espaço.  

Ao se trabalhar a equação da reta no espaço, na forma vetorial, procura-se desenvolver 

o sistema de equações da reta no plano na forma paramétrica. Mas em nenhum momento se faz 

referência à representação cartesiana da reta no plano desenvolvida em Geometria Analítica no 

ensino médio e também não se trabalha a equação da reta no plano na forma polar. Na realidade, 

os autores introduzem a Geometria Analítica no espaço sem considerar os conhecimentos 

retrospectivos dos estudantes sobre Geometria Analítica no plano. 

Entendemos que o tratamento vetorial apresentado privilegia a noção de vetores e que 

essa noção deveria favorecer o entendimento de outros pontos de vista, por exemplo, cartesiano 

e polar ausentes nesta obra quando se refere ao estudo da equação da reta no plano. 

Dessa forma, acreditamos que seja necessário revisitar a noção de retas no plano e 

considerar os diferentes pontos de vista e as respectivas mudanças. 

Na sequência, apresentamos brevemente os resultados da análise da obra de Anton e 

Rorres. 

  

 

A OBRA DE HOWARD ANTON E CHRIS RORRES 
 

 

Na obra de Anton e Rorres (2001) observamos, assim como na obra anterior, que não 

existem os tipos de tarefa propostos no quadro 17 da página 162 e que o trabalho existente na 

obra privilegia o ponto de vista paramétrico e, em alguns momentos, o ponto de vista cartesiano, 

mas não se faz a mudança entre os pontos de vista cartesiano, paramétrico e polar.  

A representação da reta no plano, na forma cartesiana é apresentada de maneira isolada 

na introdução de sistemas de equações lineares.  

Ao se trabalhar a equação da reta no plano, na forma vetorial, procura-se   desenvolver 

o sistema de equações da reta no plano na forma paramétrica. Mas, em nenhum momento, se 
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faz referência sobre a representação cartesiana da reta no plano desenvolvida em Geometria 

Analítica no ensino médio.  

Ainda é possível observar que não se trabalha a equação da reta no plano na forma polar, 

apenas apresenta-se a forma polar de um número complexo, como já é realizado no ensino 

médio em Geometria Analítica. 

Novamente, como na obra anterior entendemos que o tratamento vetorial apresentado 

privilegia a noção de vetor, mas em nenhum momento existe a articulação entre outros pontos 

de vista, como o cartesiano e o polar, no estudo da equação da reta no plano. 

Dessa forma, acreditamos que seja necessário revisitar a noção de retas no plano e 

considerar os diferentes pontos de vista e as respectivas mudanças. Mas esse trabalho fica a 

cargo de professores e, principalmente, de estudantes, pois, em geral, o tempo destinado a 

disciplina não prevê espaço para essas articulações. 

No quadro 21 que segue apresentamos apenas as tarefas desenvolvidas na obra de 

Stewart (2013), indicando-as pelo número em que as mesmas são identificadas na construção 

da grade de análise, na qual constam as tarefas usuais desenvolvidas nas etapas escolares 

consideradas na pesquisa. 

 

 

A OBRA DE JAMES STEWART  

 

QUADRO 21-ANÁLISE DA OBRA DE STEWART (2013) 85 

Tarefa 2 Passagem do ponto de vista paramétrico para o ponto de vista cartesiano da representação da 

reta no plano. 

  

FIGURA 54-STEWART : RETA, DO PARAMÉTRICO PARA O CARTESIANO. 

 
FONTE: Stewart (2103, p. 581) 

 

Aplicação da grade de análise referente ao item b, Figura 54, referente aos exercícios 5 e 

6: 

 

                                                 
85 Análise da obra de Stewart (2013) – Cálculo, em relação às tarefas do Quadro 17 da página 150. 

.  
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Quadro em que a tarefa é enunciada: Geometria Analítica. 

Técnica: Isolar o parâmetro t em uma das equações paramétricas e substituir na outra e em 

seguida encontrar a representação cartesiana. 

 

Tecnologia: Utilizar a representação paramétrica de uma reta, encontrar o um ponto 𝐴 =
 (𝑥0, 𝑦0) ∈ 𝑟, e seu vetor diretor �⃗� (𝑥𝑢 , 𝑦𝑢): 

 

Para o exercício 5: 

𝑟: {
𝑥 = 𝑥0 + (𝑥𝑢). 𝑡

𝑦 = 𝑦0 + (𝑦𝑢). 𝑡
, 𝑐𝑜𝑚 𝑡 ∈ 𝐼𝑅  → 𝐴(3,1) e �⃗� (−4,−3) 

E que sua equação cartesiana é da forma: 

 

(𝑦 − 𝑦0). 𝑥𝑢 = (𝑥 − 𝑥0). 𝑦𝑢 

↔ (𝑦 − 1). (−4) = (𝑥 − 3). (−3) ↔ 3𝑥 − 4𝑦 − 5 = 0 

𝑠: {
𝑥 = 𝑥0 + (𝑥𝑢). 𝑡

𝑦 = 𝑦0 + (𝑦𝑢). 𝑡
, 𝑐𝑜𝑚 𝑡 ∈ 𝐼𝑅  → 𝐴(1, −1) e �⃗� (−2,

1

2
 ) 

 

Para o exercício 6: 

 

E que sua equação cartesiana é da forma: 

(𝑦 − 𝑦0). 𝑥𝑢 = (𝑥 − 𝑥0). 𝑦𝑢 

↔ (𝑦 + 1). (−2) = (𝑥 + 2). (
1

2
) ↔ 𝑥 + 4𝑦 + 6 = 0 

 

Teoria: Estudos de representações paramétricas e cartesiana de uma reta no plano.   

 

Ostensivos em jogo: representação de um sistema de equações, equação cartesiana de uma reta, 

gestual (isolar o parâmetro t nas equações paramétricas), escriturais (formalismo de 

coordenadas do ponto e do vetor diretor). 

 

Não ostensivos: noção de representação paramétrica e cartesiana da reta no plano. 

 

Quadro em que a tarefa é resolvida: Geometria Analítica (representações cartesiana e 

paramétrica da reta no plano, vetor, pares ordenados).  

 

Nível de conhecimento: técnico, isolar o parâmetro t em uma das equações e substituir na outra. 

 

Tarefa 3 Passagem do ponto de vista cartesiano para o ponto de vista polar da representação da reta no 

plano. 

  

FIGURA 55-STEWART: RETA, PASSAGEM DO CARTESIANO PARA O POLAR. 

FONTE: Stewart (2103, p. 600) 
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FIGURA 56-RETA, PASSAGEM DO CARTESIANO PARA O POLAR. 

FONTE: 

Stewart (2103, p. 620) 

 

Aplicação da grade de análise referente aos exercícios 21 a 23 da Figura 56: 

 

Quadro em que a tarefa é enunciada: Geometria Analítica. 

 

Técnica: substituir 𝑥 por 𝑟𝑐𝑜𝑠(𝜃) e 𝑦 por 𝑟𝑠𝑒𝑛(𝜃), em seguida, isolar o raio vetor 𝑟 para 

encontrar a representação polar da reta. 

 

Tecnologia: Utilizar a representação polar de uma reta, como o raio vetor em função do 

parâmetro 𝜃.  

  

Para o exercício 21: 

𝑦 = 2 ↔ 𝑟𝑠𝑒𝑛(𝜃) = 2 ↔ 𝑟 =
2

𝑠𝑒𝑛(𝜃)
↔ 𝑟 = 2𝑐𝑜𝑠𝑠𝑒𝑐(𝜃) , representação polar dessa 

reta. 

Para o exercício 22: 

𝑦 = 𝑥 ↔ 𝑟𝑠𝑒𝑛(𝜃) = 𝑟𝑐𝑜𝑠(𝜃) → 𝜃 =
𝜋

4
+ 𝑘𝜋 𝑟𝑎𝑑, 𝑐𝑜𝑚 𝑘𝜖𝑍, representação polar 

dessa reta. 

 

Para o exercício 23: 

𝑦 = 1 + 3𝑥 ↔ 𝑟𝑠𝑒𝑛(𝜃) = 1 + 3𝑟 cos(𝜃) ↔ 𝑟 =
1

(𝑠𝑒𝑛(𝜃) − 3 cos(𝜃))
 

Teoria: Estudos de representações cartesiana e polar de uma reta no plano.   

 

Ostensivos em jogo: representação polar de uma reta, equação cartesiana de uma reta, razões 

trigonométricas, gestual (isolar o raio vetor 𝑟 na equação polar), escriturais (formalismo da 

equação polar tendo o raio vetor em função do parâmetro 𝜃).  
 

Não ostensivos: noção de representação cartesiana e polar da reta no plano. 

 

Quadro em que a tarefa é resolvida: Geometria Analítica (representações cartesiana e polar 

da reta no plano, raio vetor).  

 

Nível de conhecimento: técnico, substituir as variáveis 𝑥 𝑒 𝑦 e isolar o raio  𝑟 para obter a 

equação polar da reta. 

  

Tarefa 4 Passagem do ponto de vista polar para o ponto de vista cartesiano da representação da reta no 

plano. 

  

FIGURA 57-STEWART: RETA, POLAR E CARTESIANO (RETA EXERC.16). 

 
FONTE: Stewart (2103, p. 600) 
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Aplicação da grade de análise referente ao exercício 26 da Figura 57: 

 

Quadro em que a tarefa é enunciada: Geometria Analítica. 

Técnica: 

Substituir 𝑟 por √𝑥2 + 𝑦2 e cos (𝜃) por 
𝑥

√𝑥2+𝑦2
, em seguida, por meio de propriedades 

algébricas, realizar a divisão dos radicais, em seguida encontrar a equação cartesiana da reta. 

 

Tecnologia: Utilizar a representação cartesiana de uma reta 

𝑟𝑐𝑜𝑠(𝜃) = 1 ↔ √𝑥2 + 𝑦2.
𝑥

√𝑥2+𝑦2
= 1 ↔ 𝑥 = 1, representação cartesiana dessa reta. 

 

Teoria: Estudos de representações polar e cartesiana de uma reta no plano.   

 

Ostensivos em jogo: representações polar e cartesiana de uma reta, razões trigonométricas, 

gestual (substituir o raio vetor e a razão trigonométrica na equação polar), escriturais 

(formalismo da equação cartesiana).  

 

Não ostensivos: noção de representação cartesiana e polar da reta no plano. 

 

Quadro em que a tarefa é resolvida: Geometria Analítica (representações polar e cartesiana 

da reta no plano, raio vetor) articulada com a trigonometria (razão trigonométrica).  

 

Nível de conhecimento: técnico, substituir o raio vetor 𝑟 e a razão trigonométrica para obter a 

equação cartesiana da reta no plano. 

 

FONTE: O autor (2015) 

 

Na obra de Stewart (2013), mesmo não se tratando de uma obra específica de Geometria 

Analítica, identificamos que existem alguns tipos de tarefas como propostos no quadro 17, 

página 162 e que, conforme Tarefa 2, privilegia a passagem do ponto de vista paramétrico para 

o cartesiano, mas não existe a volta pela ausência da Tarefa 1. Nessa obra, temos uma 

articulação entre os pontos de vista cartesiano e polar (Tarefas 3 e 4). Também identificamos a 

ausência da passagem do ponto de vista paramétrico para o polar e vice-versa (Tarefas 5 e 6). 

Como previsto na análise de documentos, na disciplina Cálculo Diferencial e Integral, 

nessa obra trabalha-se com curvas planas, como a reta, e suas representações cartesianas, 

paramétricas e polares. 

Evidenciamos que as tarefas nessa obra, quando se considera o estudo de reta no plano 

e suas representações, são trabalhadas os pontos de vista cartesiano, paramétrico e polar, mas 

sem uma articulação entre esses três, ocorrendo parcialmente entre dois desses pontos de vista 

(Tarefas 3 e 4). 

No final da obra, em um apêndice, é revisitado o estudo de retas no plano, na forma 

cartesiana, mas não nos demais pontos de vista (paramétrico e polar). Assim, espera-se que a 

noção de reta representada pelos demais pontos de vista seja revisitada na disciplina Geometria 

Analítica quando a mesma é desenvolvida no ensino superior ou que o estudante seja autônomo 
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no aprendizado dessa noção e das articulações possíveis entre os três pontos de vista, a saber: 

paramétrico, cartesiano e polar. 

Mais uma vez enfatizamos a necessidade de revisitar a noção de retas no plano e 

considerar os diferentes pontos de vista e as respectivas passagens de um para o outro em ambas 

as etapas escolares. 

 

7.3 Algumas Considerações 

Ao analisar as obras observamos que os pontos de vista para as representações de reta 

no plano são apresentados de forma isolada, sem relação com as possíveis passagens entre os 

mesmos. Com exceção da obra de Stewart (2013), que procura articular parte desses pontos de 

vista, o cartesiano e o polar.  

No ensino médio sentimos a ausência da representação polar da reta que utilizando a 

noção de equação/vetor poderia favorecer o seu entendimento. Na transição do ensino médio 

para o ensino superior, em se tratando da noção de reta no plano existe a falta de articulação 

entre esses pontos de vista e suas mudanças.  No ensino médio, no que tange à Geometria 

Analítica dá-se uma maior ênfase ao ponto de vista cartesiano e trabalha-se apenas com retas 

no plano, enquanto no ensino superior a ênfase é dada a noção de vetores e, consequentemente, 

ao ponto de vista paramétrico com a ausência do ponto de vista polar que poderia ser mais 

explorado, auxiliando o seu entendimento em disciplinas que utilizam a Geometria Analítica 

como ferramenta, à exemplo da disciplina de Cálculo.  

Observamos ainda que no ensino superior, em geral, trabalha-se com retas no espaço 

sem articular essa noção com retas no plano, o que se supõe ser um conhecimento retrospectivo 

disponível. 

Esses resultados nos incentivam a dar continuidade na pesquisa de outras noções, como 

a circunferência, em relação aos pontos de vista e as mudanças, na transição do ensino médio 

para o ensino superior. 

  

7.4 Resultados da Análise de Livros Sobre a Noção de Circunferência Plana. 

 

Uma vez analisados os livros sobre a noção de reta, cumpre, agora, apresentarmos tal 

exame sob a perspectiva da noção de circunferência plana. 
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Novamente, para a exposição dos resultados, consideramos primeiro os livros didáticos 

do ensino médio e na sequência consideramos os livros do ensino superior. 

 

A OBRA DE MANOEL PAIVA 

 

Iniciamos com a obra de Paiva (2009), para a qual não identificamos as articulações 

entre os pontos de vista considerados na pesquisa quando se trata da circunferência. As 

representações desta curva são tratadas apenas no ponto de vista cartesiano.   

Sem o uso de lugar geométrico, a equação da circunferência é deduzida a partir das 

coordenadas de um centro e um ponto genérico da mesma. 

Ao tratar do tema números complexos, Paiva (2009, p. 137) apresenta as coordenadas 

polares no plano. Esse seria um momento interessante para discutir, por exemplo, a reta e a 

circunferência na forma polar, mas não é feita esta articulação. Os pontos de vista cartesiano e 

polar são tratados de forma isolada, deixando para professores e discentes o estudo da passagem 

entre os diferentes pontos de vista e, consequentemente, da compreensão de que esses 

representam um mesmo objeto matemático e que sua utilização está associada à economia do 

trabalho matemático para o desenvolvimento de determinadas tarefas. 

 

A OBRA DE GELSON IEZZI, OSVALDO DOLCE, DAVID DEGENSZAJN, 

ROBERTO PÉRIGO E NILZE DE ALMEIDA 
 

 

Analisando a obra de Iezzi et al. (2010), no que se refere ao estudo da circunferência, o 

tratamento é idêntico a obra anterior.  

A equação cartesiana da circunferência é deduzida a partir de lugares geométricos. 

 

 

A OBRA DE LUIZ ROBERTO DANTE 

 

Na obra de Dante (2010) o tratamento é idêntico as obras anteriores. 

Como na obra de Iezzi et al. (2010) as representações da circunferência são tratadas 

apenas no ponto de vista cartesiano e suas equações cartesianas são deduzidas a partir do lugar 

geométrico dos pontos de uma circunferência. 
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Livros Didáticos do Ensino superior 

 

Na análise dos livros didáticos do ensino superior apresentamos apenas as tarefas 

desenvolvidas na obra, indicando-as pelo número que as mesmas são identificadas na 

construção da grade de análise, na qual constam as tarefas usuais desenvolvidas nas etapas 

escolares consideradas na pesquisa. 

 

A OBRA DE IVAN DE CAMARGO E PAULO BOULOS 

 

Na obra de Camargo e Boulos (2005), não identificamos tarefas sobre a articulação entre 

os pontos de vista quando se trata da circunferência.  

As representações da circunferência e a dedução de suas equações são tratadas como 

vimos na obra de Iezzi et al. (2010). 

Este livro, por ser bastante indicado como primeiro livro das bibliografias básicas da 

disciplina de Geometria Analítica dos cursos de licenciatura em matemática, em parte, justifica 

porque não se trabalha o ponto de vista polar no ensino médio, uma vez que não se trabalha 

explicitamente com os pontos de vista paramétrico e polar quando se introduz a circunferência 

no ensino superior. Assim, os docentes podem não se sentir preparados para introduzir esse 

ponto de vista no ensino médio.  

 

A OBRA DE HOWARD ANTON E CHRIS RORRES 

 

Na obra de Anton e Rorres (2001), não identificamos os tipos de tarefa propostos no 

quadro 17, da página 162, e foi possível identificar que o trabalho existente nessa obra, como 

as anteriores, também privilegia o ponto de vista cartesiano para a circunferência.  

Mais adiante, ao tratar do tema números complexos, Anton e Rorres (2001, p. 341) 

apresenta as coordenadas polares no plano. Como já dissemos, esse seria um momento 

interessante para apresentar, por exemplo, a reta e a circunferência na forma polar, mas não é 

feita esta articulação entre os pontos de vista distintos. Assim, os estudantes podem ficar 

confusos em relação à necessidade de trabalhar diferentes pontos de vista, pois podem não 

compreender para que servem e como aplicá-los.   
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A OBRA DE JAMES STEWART 

 

 

No   quadro 22, apresentamos as tarefas que usam a passagem entre os pontos de vista, 

ou seja, cartesiano, paramétrico e polar, tratadas explicitamente na obra de Stewart (2013). 

.  

  QUADRO 22- ANÁLISE DA OBRA DE STEWART (2013). 86 

Tarefa 1 Passagem do ponto de vista cartesiano para o ponto de vista paramétrico das representações da 

circunferência plana. 

  

FIGURA 58-STEWART: CARTESIANO E PARAMÉTRICO (CIRCUNFERÊNCIA – 33). 

FONTE: Stewart (2013, p. 582) 

 

Aplicação da grade de análise referente ao exercício 33, Figura 58, referente à 

circunferência: 

 

Quadros em que a tarefa é enunciada: Geometria Plana e Geometria Analítica. 

Técnica:   
No item a, identificar, por meio da fórmula de equação reduzida da circunferência, as 

coordenadas do centro e a medida do raio, sendo: 

 

(𝑥 − 𝑥0)
2 + (𝑦 − 𝑦0)

2 = 𝑅2 ↔ 𝑥2 + (𝑦 − 1)2 = 4 

→ 𝑥0 = 0, 𝑦0 = 1 𝑒 𝑅 = 2 

𝐶(𝑥0, 𝑦0) = 𝐶(0,1) 
 

Em seguida, substituir os dados na representação paramétrica de uma circunferência com centro 

em um dos eixos coordenados, sendo: 

 

 {
𝑥 = R𝑐𝑜𝑠(𝑡) + 𝑥0
𝑦 = 𝑅𝑠𝑒𝑛(𝑡) + 𝑦0

↔ {
𝑥 = 2𝑐𝑜𝑠(𝑡)

𝑦 = 2 𝑠𝑒𝑛(𝑡) + 1
 

Como a trajetória parte de  𝑥 = 2 e 𝑦 = 1 → 𝑡 = 2𝑘𝜋, 𝑐𝑜𝑚 𝑘𝜖𝑍. 
 

E temos uma volta no sentido horário, para t definido no intervalo dos valores reais, −2𝜋 ≤ 𝑡 ≤
0, com 𝑡 = 0 como valor inicial e 𝑡 = −2𝜋  como valor final. 

  

No item b, obtemos três voltas no sentido anti-horário, para t definido no intervalo dos valores 

reais, 0 ≤ 𝑡 ≤ 6𝜋,  com 𝑡 = 0 como valor inicial e 𝑡 = 6𝜋 como valor final.  

 

No item c, como a trajetória parte de  𝑥 = 0 e 𝑦 = 3  

→ 𝑡 =
𝜋

2
+ 𝑘𝜋, 𝑐𝑜𝑚 𝑘𝜖𝑍. 

                                                 
86 A análise da obra de Stewart (2013) – Cálculo, em relação às tarefas do Quadro 17 da página 150. 

.   
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E temos meia volta no sentido anti-horário, para t definido no intervalo dos valores reais 
𝜋

2
≤ 𝑡 ≤

3𝜋

2
, com 𝑡 =

𝜋

2
   como valor inicial e 𝑡 =

3𝜋

2
   como valor final. 

 

 

Tecnologia: Utilizar a equação reduzida de uma circunferência,  

(𝑥 − 𝑥0)
2 + (𝑦 − 𝑦0)

2 = 𝑅2, e encontrar a representação paramétrica  da circunferência, nesse 

caso:  

{
𝑥 = 𝑅 cos(𝑡) + 𝑥0 

𝑦 = 𝑅 𝑠𝑒𝑛(𝑡) + 𝑦0
, 𝑐𝑜𝑚 𝑡 ∈ 𝐼𝑅  

 

Teoria: Estudos de representações cartesiana e paramétrica da circunferência no plano.   

 

Ostensivos em jogo: gráfico de circunferência, um sistema de equações paramétricas, razões 

trigonométricas, representações cartesiana e paramétrica de circunferência, gestual (substituir as 

coordenadas do ponto inicial, nas equações paramétricas, para obter os valores reais dos extremos 

de t e identificar os valores reais de t inicial e final de acordo com o número de voltas e o sentido 

da trajetória dessa partícula que se move ao redor da circunferência), escriturais (formalismo das 

razões trigonométricas, das representações cartesiana e paramétrica de uma circunferência no 

plano). 

 

Não ostensivos: noção de representação cartesiana e paramétrica da circunferência no plano, 

noção de variável auxiliar como parâmetro.  

 

Quadros em que a tarefa é resolvida: representação da circunferência articulada com os 

quadros Geometria Analítica (equações cartesiana e paramétricas da circunferência no plano, 

coordenadas de pontos de circunferências, variável auxiliar como o parâmetro 𝑡, pontos 

genéricos), e Geometria Plana (gráficos das circunferências). 

 

Nível de conhecimento: mobilizável, evidenciar a variável auxiliar, nesse caso o parâmetro 𝑡, 
revisitar a noção de razões trigonométricas. 

 

Tarefa 2 Passagem do ponto de vista paramétrico para o ponto de vista cartesiano das representações da 

circunferência plana. 

  

FIGURA 59-PARAMÉTRICO E CARTESIANO (CIRCUNFERÊNCIA – EX.11). 

 
FONTE: Stewart (2013, p. 581) 

 

 

Aplicação da grade de análise referente ao exercício 11 item a, Figura 59, da 
circunferência: 
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Quadro em que a tarefa é enunciada: Geometria Analítica. 

Técnica:  
Quadrar ambos os membros das equações paramétricas, somar ambas as equações, e utilizando 

a identidade trigonométrica, encontrar a equação cartesiana da circunferência. 

 

Tecnologia: Utilizar uma representação paramétrica da circunferência e encontrar a sua equação 

cartesiana: 

𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎: {
𝑥 = 𝑠𝑒𝑛 (

1

2
𝜃)

𝑦 = cos (
1

2
𝜃)

, 𝑐𝑜𝑚 − 𝜋 ≤ 𝜃 ≤ 𝜋  

E quadrando ambos os membros das equações paramétricas e somando-as: 

 𝑥2 + 𝑦2 =  𝑠𝑒𝑛2 (
1

2
𝑡) + cos2 (

1

2
𝑡) 

Utilizando a identidade trigonométrica 𝑠𝑒𝑛2 (
1

2
𝑡) + cos2 (

1

2
𝑡) = 1e substituindo: 

 𝑥2 + 𝑦2 = 1, 𝑐𝑜𝑚 𝑦 ≥ 0 , equação cartesiana da circunferência,   e substituir para 

encontrar a representação cartesiana. 

 

Teoria: Estudos de representações cartesiana e paramétrica da circunferência no plano.   

 

Ostensivos em jogo: um sistema de equações paramétricas, representações cartesiana e 

paramétrica de uma circunferência, gestual (conforme técnica), escriturais (formalismo do 

sistema de equações paramétricas de uma curva no plano). 

 

Não ostensivos: noção de representação cartesiana e paramétrica da circunferência plana, noção 

de variável auxiliar como parâmetro, noção de identidade trigonométrica. 

 

Quadros em que a tarefa é resolvida: Geometria Analítica  

 

Nível de conhecimento: mobilizável, quadrar ambos os membros, somar as equações 

paramétricas, utilizar a identidade trigonométrica e encontrar a representação cartesiana de uma 

circunferência. 

 

Tarefa 3 Passagem do ponto de vista cartesiano para o ponto de vista polar das representações da 

circunferência plana. 

 FIGURA 60-CARTESIANO E POLAR 87 

FONTE: Stewart (2013, p. 620) 

 

Aplicação da grade de análise referente ao exercício 17 item b, Figura 60, da circunferência: 

 

Quadro em que a tarefa é enunciada: Geometria Analítica. 

Técnica 1: Descobrir as coordenadas do centro e a medida do raio da circunferência, e em 

seguida, substituir na formalização da equação polar de uma circunferência e obter a sua 

representação polar. 

 

Técnica 2: Substituir o raio 𝑟 na equação cartesiana para obter a equação polar.   

 

Tecnologia 1: Utilizar as representações de coordenadas cartesianas e polares e encontrar a 

equação polar da circunferência: 

𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎: 𝑥2 + 𝑦2 = 2 

                                                 
87 Stewart – cartesiana para polar (circunferência – exercício de revisão: 18) 
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Equação cartesiana:(𝑥 − 𝑥0)
2 + (𝑦 − 𝑦0)

2 = 𝑅2 

→ 𝑥0 = 0, 𝑦0 = 0 𝑒 𝑅 = √2 

 Equação polar com centro na origem: 𝑟 = 𝑅 

Substituindo: 𝑟 = √2, equação polar da circunferência. 

 

Tecnologia 2: Utilizar a propriedade do raio vetor 𝑟 = √𝑥2 + 𝑦2 

→ 𝑟2 = 𝑥2 + 𝑦2 e substituir na equação cartesiana para obter a representação polar. 

𝑥2 + 𝑦2 = 2 ↔ 𝑟2 = 2 → 𝑟 = √2, equação polar da circunferência. 

 

Teoria: Estudos de representações cartesiana e polar da circunferência plana.   

 

Ostensivos em jogo: representações cartesiana e polar de uma circunferência, coordenadas 

cartesiana e polar, gestual (descobrir as coordenadas do centro e a medida do raio e em seguida 

substituir na formalização da representação polar da circunferência ou utilizar a propriedade do 

raio vetor), escriturais (formalismo das representações cartesiana e polar de uma circunferência 

no plano). 

 

Não ostensivos: noção de representação cartesiana e polar da circunferência plana.  

 

Quadros em que a tarefa é resolvida: Geometria Analítica (representações cartesiana e polar, 

raio vetor, coordenadas cartesiana e polar).  

 

Nível de conhecimento: mobilizável, mudança de coordenadas  cartesiana para polar, identificar 

as coordenadas do centro e a medida do raio da circunferência para definir a representação  polar 

da circunferência, utilizar a propriedade do raio vetor. 

 

Tarefa 4 Passagem do ponto de vista polar para o ponto de vista cartesiano das representações da 

circunferência plana. 

  

FIGURA 61-POLAR E CARTESIANO88 

FONTE: Stewart (2013, p. 600) 

 

Aplicação da grade de análise referente ao exercício 29, Figura 61, da circunferência: 

 

Quadro em que a tarefa é enunciada: Geometria Analítica. 

 

Técnica: Realizar a mudança de coordenadas polar para cartesiana, sendo(𝑟𝑐𝑜𝑠(𝜃), 𝑟𝑠𝑒𝑛(𝜃)) =

(𝑥, 𝑦), razão trigonométrica 𝑠𝑒𝑛(𝜃) =
𝑦

𝑟
 e raio vetor 𝑟 = √𝑥2 + 𝑦2 , em seguida substituir na 

equação polar e obter a representação cartesiana da circunferência. 

 

Tecnologia: Utilizar as representações de coordenadas cartesianas e polares, substituir o raio 

vetor em função de 𝑥 e 𝑦, e encontrar a equação cartesiana da circunferência: 

𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎: 𝑟 = −2𝑠𝑒𝑛(𝜃) 

𝑥 = 𝑟𝑐𝑜𝑠(𝜃), 𝑦 = 𝑟𝑠𝑒𝑛(𝜃) → 𝑠𝑒𝑛(𝜃) =
𝑦

𝑟
 𝑒 𝑟 = √𝑥2 + 𝑦2  

 Substituindo: 

𝑟 = −2𝑠𝑒𝑛(𝜃) ↔ √𝑥2 + 𝑦2 = −2(
𝑦

√𝑥2 + 𝑦2
) ↔ 𝑥2 + 𝑦2 = −2𝑦 

↔ 𝑥2 + 𝑦2 + 2𝑦 = 0,  representação cartesiana da circunferência. 

 

Teoria: Estudos de representações cartesiana e polar da circunferência no plano.   

                                                 
88 Stewart – polar para cartesiano (circunferência – exercício:29) 
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Ostensivos em jogo: representações cartesiana e polar de uma circunferência, coordenadas 

cartesiana e polar, gestual (realizar a mudança de coordenadas polar para cartesiana e em seguida 

substituir o raio vetor e a razão trigonométrica para obter a representação cartesiana da 

circunferência), escriturais (formalismo das representações cartesiana e polar de uma curva no 

plano). 

 

Não ostensivos: noção de representação cartesiana e polar da circunferência no plano.  

 

Quadro em que a tarefa é resolvida: Geometria Analítica (equações cartesiana e polar, raio 

vetor, coordenadas cartesiana e polar).  

 

Nível de conhecimento: mobilizável, mudança de coordenadas polar para cartesiana, e por 

propriedades algébricas isolar o raio vetor e a razão trigonométrica para encontrar a representação 

cartesiana de uma circunferência. 

 

FONTE: O autor (2015) 

 

Na obra de Stewart (2013), identificamos que existem quatro das seis tarefas 

apresentadas no quadro 17, da página 162, e que, conforme tarefas 1 e 2, privilegia a passagem 

do ponto de vista paramétrico para o cartesiano e vice-versa, e a passagem do cartesiano para o 

polar e vice-versa (tarefas 3 e 4), mas não são propostas tarefas que exigem a passagem do 

ponto de vista paramétrico para o polar e vice-versa (tarefas 5 e 6). Em função do trabalho 

realizado nas quatro primeiras tarefas, podemos considerar que professores e estudantes possam 

efetuar essas tarefas sem muita dificuldade quando necessário. 

Como previsto na análise dos documentos que indicam os conteúdos a serem 

trabalhados nas diferentes disciplinas, para o caso do Cálculo Diferencial e Integral, as curvas 

planas são consideradas ferramentas explícitas importantes para o desenvolvimento de novos 

conceitos e noções associados. 

Observamos que em relação às obras analisadas acima, a disciplina Geometria Analítica 

parece não dar os subsídios necessários para o desenvolvimento de Cálculo Diferencial e 

Integral, o que parece ter levado o autor a considerar explicitamente o tratamento das quatro 

articulações que, para ele, devem ser as mais importantes em função da abordagem que será 

efetuada em seu curso. 

É interessante salientar que o autor propõe tarefas cuja expectativa é a utilização de um 

ambiente informatizado, no caso, o uso de uma “calculadora gráfica” que pode ser um plotador 

gráfico. Essa perspectiva também não é utilizada no desenvolvimento da Geometria Analítica 

pelos autores analisados. 

Isso mostra a importância de um estudo que trate, de forma explicita, não somente da 

articulação de pontos de vista, mas também da introdução de novas tecnologias como 
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ferramenta que favorece a compreensão e a visualização de diversos casos, por meio de 

exemplos que dificilmente seriam construídos com lápis e papel. 

Também evidenciamos pela primeira vez, exercícios propostos que permitem uma 

articulação entre os pontos de vista cartesiano e polar, conforme Figura 62, no qual se requisita 

ao estudante para decidir qual desses pontos de vista favorece a descrição de curvas planas, no 

caso, a reta e o círculo. 

 

FIGURA 62-ARTICULAÇÃO ENTRE PONTOS DE VISTA CARTESIANO E POLAR89 

 
FONTE: Stewart (2013, p. 600) 

 

Para o exercício 27 favorecem, no item 𝑎, o ponto de vista polar, com a representação 

𝜃 = 𝜋/6, e no item 𝑏, o ponto de vista cartesiano, com a reta  𝑥 = 3. 

Em relação ao exercício 28 pode-se constatar que favorecem, no item 𝑎, o ponto de vista 

cartesiano, com a representação (𝑥 − 2)2 + (𝑦 − 3)2 = 25 para a circunferência e, no item b, 

o ponto de vista polar com a representação 𝑟 = 4.  

Essa escolha só pode ser realizada se o estudante dispõe de conhecimentos sobre os dois 

pontos de vista (cartesiano e polar) e é capaz de articulá-los. 

 É fundamental elucidar, ainda, que para a Tarefa proposta (da Figura 63) é indicada 

implicitamente a articulação dos três pontos de vista seguida da representação gráfica como 

meio tecnológico de justificar que as três equações representam a mesma circunferência. 

 

 

FIGURA 63-ARTICULAÇÃO ENTRE PONTOS DE VISTA 90 

 
FONTE: Stewart (2013, p. 619) 

 

                                                 
89 Stewart – articulação entre cartesiana e polar (circunferência – exercício:28)  
90 Stewart – articulação entre polar, cartesiana e paramétrica (circunferência – exercício de revisão:28)  
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Neste tipo de tarefa, não prevista no quadro 17 da página 162, o estudante tem que 

articular os três pontos de vista, o que consideramos que favorece o entendimento das 

representações de circunferência, conforme Figura 63. Aqui podemos utilizar, conforme 

sequência de ensino elaborada e desenvolvida, um ambiente informático, como um plotador 

gráfico, que permita visualizar e favorecer a mediação dessas representações com os seus 

gráficos.  

Em função dessa visualização gráfica é possível considerar esse tipo de tarefa: dadas as 

equações de uma curva plana por meio dos pontos de vista cartesiano, paramétrico e polar, 

verificar graficamente se essas representações têm todas o mesmo gráfico.  

Nesse caso, é preciso considerar que a representação paramétrica pode definir um 

intervalo do gráfico, ou seja, de acordo com o intervalo real dos valores de 𝑡 temos uma curva 

parametrizada. Também é importante observar que não temos a unicidade de representações 

em polares, isto é, um ponto (𝑥(𝑟, 𝜃 + 2𝑘𝜋), 𝑦(𝑟, 𝜃 + 2𝑘𝜋)), com 𝑘 ∈ Ζ, no plano cartesiano é 

imagem de uma infinidade de pontos (𝑟, 𝜃 + 2𝑘𝜋)  no sistema polar. 

Também deve-se levar em conta as limitações dos softwares utilizados. 

 

7.5 Algumas Considerações  

Com base nas obras analisadas observamos que os pontos de vista para representações 

de circunferência no plano, são apresentados ou de forma isolada sem uma articulação entre os 

diferentes pontos de vista considerados nessa pesquisa ou, quando ocorre a articulação, em 

geral, trata-se apenas de dois pontos de vista e de um único sentido. A articulação dos três 

pontos de vista e em todos os sentidos não foi encontrada nos livros analisados. 

Apenas na obra de Stewart é que existe uma primeira tentativa dessa articulação, pois o 

autor faz quatro das seis passagens apresentadas no quadro 17, da página 162. 

No ensino médio, dá-se ênfase, quase exclusivamente, ao ponto de vista cartesiano e, 

no ensino superior, na disciplina Geometria Analítica, circunferências planas são trabalhadas, 

considerando como representativa a obra de Camargo e Boulos (2005), também nesse mesmo 

ponto de vista. 

Em Álgebra Linear, não se revisita a articulação entre esses pontos de vista para a 

circunferência plana, enquanto que em Cálculo Diferencial e Integral essa noção, ainda que 

articulada em parte, é revisitada como conhecimento retrospectivo para um posterior 

desenvolvimento no cálculo de áreas e volumes. Nesse sentido, principalmente a Geometria 
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Analítica deveria oferecer essa noção de circunferência plana, de forma articulada com os três 

pontos de vista tanto no ensino médio como no ensino superior. 

Nos ensinos médio e superior, a circunferência é trabalhada isolada das demais cônicas, 

sendo que o ideal seria introduzi-la como um caso particular das cônicas. Dessa forma, o 

estudante entenderia o caso em que a excentricidade é igual a zero, mas isso seria outro trabalho 

de pesquisa.  

Assim, na transição do ensino médio para o ensino superior, em se tratando da noção de 

circunferência plana falta uma articulação entre os pontos de vista considerados na pesquisa. 

Por exemplo, em ambas as etapas escolares dá-se maior ênfase ao ponto de vista cartesiano e 

isso dificulta a articulação com os demais. 

Esses resultados também auxiliam a elaborar uma sequência de ensino, que realize essas 

articulações entre os pontos de vista da circunferência plana, propiciando investigar como é 

possível realizar esse estudo tanto no ensino médio como no ensino superior de forma que os 

conhecimentos desenvolvidos no primeiro possam servir como conhecimentos retrospectivos 

disponíveis para o desenvolvimento de tarefas intra e extra matemáticas no segundo. 
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8 A SEQUÊNCIA DE ENSINO 

 

Neste capítulo apresentamos a sequência de ensino construída com o objetivo de 

responder as questões de pesquisa de nosso trabalho. 

Destarte, buscamos demonstrar as justificativas das escolhas feitas, os procedimentos 

metodológicos e o instrumento experimental, como a construção e análise a priori das 

atividades. 

Na construção, exporemos as escolhas globais, como o ambiente, o público alvo e o 

tema a ser pesquisado. 

Em seguida, apresentaremos as escolhas locais, como a organização de uma sessão 

relacionada ao conteúdo didático a ser pesquisado, em harmonia com o objeto de estudo do 

presente trabalho. 

A análise, a priori, tem como objetivo antecipar como as escolhas realizadas, globais 

ou locais, funcionarão didaticamente com estudantes, prevendo os comportamentos, as 

estratégias e as dificuldades nas atividades propostas, o que serve para controlar as relações 

entre sentido e situações propostas, sendo ao mesmo tempo descritiva e preditiva.  

Além disso, a análise a priori permite a validação interna por meio da confrontação 

entre o que se espera e o que realmente se constatará por meio da análise a posteriori. 

Certamente, existem distorções inevitáveis que não invalidam as hipóteses consideradas. 

 

8.1 Justificativas das Escolhas.  

 

No breve estudo histórico da Geometria Analítica, apresentado no Capítulo II, 

observamos, em um primeiro momento, a importância das curvas planas para resolver 

problemas clássicos; em um segundo momento, o surgimento das curvas algébricas e uma 

primeira classificação e, no terceiro momento, as curvas transcendentes.  

Vimos também que as curvas planas são representadas por diversos objetos ostensivos 

e que os seus lugares geométricos têm representações analíticas que podem ser expressas por 

objetos ostensivos denominados equações cartesianas, paramétricas e polares que 

correspondem a diferentes pontos de vista, ou seja, diferentes formas de um mesmo objeto 

matemático. Logo, constatamos a importância de introduzir diferentes pontos de vista e 

considerar explicitamente a passagem de um a outro de forma a auxiliar a escolha do ponto de 
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vista mais adequado para a solução dos diferentes tipos de tarefas que podem ser propostas aos 

estudantes.  

Ressaltamos, ainda, que ao considerar diferentes pontos de vista recaímos sobre 

diferentes ostensivos, ou seja, representações externas que permitem manipular as curvas 

planas e que nos conduzem à proposta do estudo desenvolvido nessa pesquisa.  

Algumas razões que corroboraram com essa proposta são: observamos que, ao longo 

da história, as curvas planas representadas por equações foram importantes para o 

desenvolvimento da Geometria Analítica; os PCNEM e PCN+ e as OCEM, em geral, norteiam 

os conteúdos apresentados nos livros didáticos com recomendações para o estudo dessas 

curvas, como a reta e a circunferência e propõe a articulação dos três pontos de vista cartesiano, 

paramétrico e polar, mesmo se essa articulação não é tratada por meio dessa denominação, mas 

nos livros didáticos é dada ênfase ao ponto de vista cartesiano, não levando em conta outros 

pontos de vista.  

Após analisarmos as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Matemática 

e os planos de ensino das disciplinas de Geometria Analítica, Álgebra Linear e Cálculo 

Diferencial e Integral de universidades públicas, evidenciamos uma tendência de utilizar, na 

disciplina Geometria Analítica, as noções de reta e circunferência enquanto objetos 

matemáticos, e  como ferramentas explícitas para o desenvolvimento das noções de derivadas 

e de integrais nas disciplinas de Cálculo e Análise Matemática.  Em geral, para o ensino 

superior, nessas disciplinas, espera-se que os ostensivos de representação algébrica (equações) 

para os pontos de vista cartesiano e paramétrico e para as representações gráficas das curvas 

planas, bem como os não ostensivos como propriedades geométricas, lugar geométrico, 

definições de reta e circunferência correspondam aos conhecimentos retrospectivos 

disponíveis.  

Nesse sentido, investigaremos na sequência de ensino proposta, como as noções de reta 

e circunferência, no plano, articuladas por meio dos três pontos de vista (cartesiano, 

paramétrico e polar), podem ser compreendidas por estudantes já no ensino médio, na 

disciplina de Geometria Analítica. 

Acreditamos que os recursos informáticos favorecem o estudo destas curvas planas, a 

articulação dos pontos de vista considerados nessa pesquisa e a visualização de propriedades 

dessas curvas por meio da representação gráfica das mesmas. 

Apresentamos a seguir os procedimentos metodológicos associados à sequência de 

ensino construída na tentativa de auxiliar os estudantes a trabalhar de forma consciente, 
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articulando os três pontos de vista na resolução das tarefas sobre reta e circunferência que lhe 

são propostas. 

 

 

8.2 Procedimentos Metodológicos 

 

Construímos uma sequência de ensino que nos permitiu investigar como os estudantes, 

diante de dois ambientes, um papel e lápis e outro informático, compreendem as noções de reta 

e de circunferência, e a formalização de suas equações, na forma cartesiana, paramétrica e polar.  

Para a pesquisa de campo, ou seja, aplicação da sequência de ensino, foram convidados, 

como previsto, estudantes do terceiro ano do ensino médio de uma escola particular. 

Desenvolvemos o trabalho com um grupo de 16 estudantes que se comprometeram a participar 

da pesquisa.  

A sequência de ensino foi dividida em duas sessões, nela procuramos apresentar tarefas 

que envolviam o estudo de reta e de circunferência e que estão muito próximas das 

recomendadas pelos PCNEM e PCN+ e as OCEM quando explicitam as expectativas em 

relação ao estudo de reta e circunferência. 

Como já anunciado, o objetivo é investigar como os estudantes, diante de dois 

ambientes, um papel e lápis e outro informático, compreendem noções de reta e de 

circunferência, e a formalização de suas equações, na forma cartesiana, paramétrica e polar.  

O pesquisador é também professor do grupo e o desenvolvimento da sequência foi 

realizado com os estudantes em duplas, por entendermos que esta dinâmica produz diálogos, 

reflexões, conjecturas, troca de hipóteses e conclusões de forma espontânea. 

A previsão de duração de cada sessão é de duas aulas de 50 minutos, com oito duplas 

de estudantes, para um conjunto de duas sessões. 

Em todas as sessões, os estudantes tiveram como material de trabalho: régua, lápis, 

borracha e caneta, que denominamos de ambiente papel e lápis. 

Construímos tarefas para serem resolvidas no ambiente papel e lápis e em seguida no 

ambiente informático que, segundo Valente (1993), favorece a mediação e interação do 

processo que caracteriza, o “pensar matematicamente”, como explorar, conjecturar e confirmar 

a representação gráfica, o que segundo nosso referencial teórico corresponde ao ostensivo 

gráfico. Para esse momento, os softwares utilizados foram o Winplot e o GeoGebra.  
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O público alvo foi formado por 16 estudantes da 3ª série do ensino médio de uma escola 

privada em São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo. São alunos que estudam no período 

matutino, e as sessões foram previstas para serem realizadas no horário de aula. Todos já tinham 

cursado o módulo Geometria Analítica presente nas apostilas e material didático adotados por 

essa escola. 

Antes da experimentação, realizamos um trabalho de familiarização dos softwares 

Winplot e GeoGebra, para o reconhecimento de um plano cartesiano, da localização de 

coordenadas no plano, família de retas e parábolas a um parâmetro, equação reduzida da reta, 

coeficientes angular e linear, equações paramétricas da reta, tópicos já tratados em aula. Essa 

etapa de familiarização se deu em duas aulas de 50 minutos. No caso do GeoGebra foram 

ensinados, aos estudantes, alguns comandos do tipo programação disponíveis por esse software, 

como a representação paramétrica de curva, que deve ser digitada no “campo de entrada” como 

“Curva[<Expressão>, <Expressão>, <Variável>, <Valor Inicial>, <Valor Final>].  

As sessões foram divididas em temas como: reta e circunferência.  

 

8.3 Apresentação e Análise a Priori da Sequência de Ensino. 

 

Apresentamos a sequência de ensino aplicada, seguida da análise a priori de cada 

sessão, com o enunciado, os objetivos, a análise didática e matemática de cada uma das tarefas 

que foram desenvolvidas, levando-se em conta os trabalhos de Chevallard (1994, 1998, 2002, 

2002a, 2007), Douady (1986), Dias (1998), Rogalski (2001), Robert (1997) e Balacheff (1994) 

e os estudos históricos de algumas curvas planas. 

 

Sessão I: Pontos de Vista Cartesiano, Paramétrico e Polar para o Conceito de Reta no 

Plano 

Nesta sessão, pretendemos revisitar a representação cartesiana e paramétrica da reta no 

plano e também propor para o ensino médio, no estudo da Geometria Analítica, a representação 

polar desse objeto, procurando articular com os demais pontos de vista. 

Na análise das propostas institucionais, como as OCEM, constatamos a recomendação 

do estudo de diferentes sistemas de coordenadas para o plano, além do cartesiano, como o 

polar, no ensino da Geometria Analítica. Nesse sentido, iniciamos com a representação mais 

habitual do ensino médio e na sequência consideramos o estudo da reta no plano com as outras 

representações. 
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Ponto de Vista Cartesiano da Reta 

 

Iniciamos nossa sequência pela proposta de apropriação do software GeoGebra que foi 

desenvolvida antes do trabalho específico sobre articulação dos pontos de vista cartesiano, 

paramétrico e polar para a reta no plano. Para tal, foi considerado o seguinte exemplo: 

Utilizando o GeoGebra clique no menu Ponto  e represente no plano cartesiano os 

pontos A(2,5) e B(-3,2), em seguida clique no menu Reta   e construa a reta que contém os 

pontos A e B. Observe na janela de Álgebra que a reta denominada 𝑎 é representada 

algebricamente pela equação cartesiana  3𝑥 − 5𝑦 = −19 , clicando na reta a na janela de 

Álgebra com o botão do mouse lado direito visualizamos mais duas representações da reta a 

são elas:  𝑦 = 0,6𝑥 + 3,8  e 𝑋 = (2,5) + 𝜆(−5,−3), sendo a primeira na forma reduzida e a 

segunda na forma paramétrica.  

A partir da equação da reta na forma reduzida 𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑛, sendo 𝑚 o coeficiente 

angular e 𝑛 o coeficiente linear obtemos essa equação da reta representada pelo GeoGebra, 

conforme Figura 64: 

 

FIGURA 64- EQUAÇÃO REDUZIDA DA RETA NO GEOGEBRA 

 
              FONTE: O autor (2015) 

 

Na sequência é proposto aos estudantes que resolvam a mesma tarefa no ambiente papel 

e lápis. Espera-se que os mesmos utilizem seus conhecimentos sobre equação reduzida da reta, 
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que já tinha sido trabalhado em aula e que foi revisitado ao se desenvolver o trabalho com o 

Geogebra.  

No trabalho com o Geogebra o desenvolvimento da tarefa foi realizado pelo professor 

e acompanhado pelas duplas que realizavam o trabalho em seus computadores.  

Assim, era esperado que os estudantes desenvolvessem no ambiente papel e lápis a 

seguinte técnica associada a utilização da equação reduzida. 

 

FIGURA 65-COEFICIENTE ANGULAR DA RETA NO PLANO 

x y

A 2 5

B -3 2

𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑛

𝑚 =
   
   

=
−3

−5
=
3

5
    

FONTE: O autor (2015) 

 

𝐴(2,5) → 5 =
3

5
. 2 + 𝑛 ↔ 𝑛 = 5 −

6

5
↔ 𝑛 =

19

5
 

𝑎: 𝑦 =
3

5
𝑥 +

19

5
↔ 𝑦 = 0,6𝑥 + 3,8 

A partir da equação 𝑦 =
3

5
𝑥 +

19

5
  os estudantes poderiam determinar a equação geral da 

reta, a saber: 

5𝑦

5
=

3𝑥

5
+

19

5
↔ 5𝑦 = 3𝑥 + 19 ↔ 3𝑥 − 5𝑦 = −19 ou 3𝑥 − 5𝑦 + 19 = 0 

Em função dos conhecimentos retrospectivos dos estudantes que participaram da 

pesquisa consideramos a possibilidade dos mesmos encontrarem outra representação cartesiana 

de uma reta no plano, a saber, a equação geral da reta (𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 = 𝑐 𝑜𝑢 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 − 𝑐 = 0). 

 

Ponto de Vista Paramétrico da Reta   

 

Considerando que os estudantes tenham realizado a contento a tarefa acima e tenham 

encontrado as equações da reta 𝑎, ou seja, seus ostensivos de representação segundo o ponto 

de vista cartesiano, nos parece possível que os mesmos possam representá-la de outra forma, 

o que denominamos de ponto de vista paramétrico, segundo o ostensivo de representação 

associado a esse ponto de vista.  

Para tal, os mesmos devem imaginar que estão localizados no ponto A e que querem 

chegar ao ponto B num instante de tempo t. 

Nesse caso é preciso observar, no instante t, o que ocorre com a variação da abscissa e 

com a variação da ordenada de ambos os pontos de partida e chegada, ou seja, é necessário 
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verificar que a cada unidade de instante t o valor da abscissa decresce em 5 unidades e o das 

ordenadas decresce em 3 unidades. 

 

 QUADRO 23-COEFICIENTE ANGULAR DA RETA AB 

 

 

  FONTE: O autor (2015) 

 

Além disso, ao considerar que essa regularidade do instante t se mantém constante 

determina-se: 

𝑥(𝑡) = 2 − 5𝑡    𝑒   𝑦(𝑡) = 5 − 3𝑡   

Ou seja, os valores da abscissa e da ordenada são dados em função da variável t, sendo 

t o parâmetro dessa representação e as equações acima, uma representação paramétrica da reta 

𝑎. 

Caso os estudantes apresentem dificuldades pode-se revisitar a técnica para determinar 

a representação paramétrica de uma reta que passa por dois pontos distintos no plano cartesiano, 

a saber: 

𝐴(𝑥1, 𝑦1)

𝐵(𝑥2, 𝑦2)

𝑃(𝑥, 𝑦)
} ⇒ 𝑃 = 𝐴 + (𝐵 − 𝐴)𝑡, 𝑐𝑜𝑚 𝑡 ∈ 𝐼𝑅 

Ou seja: (𝑥, 𝑦) = (𝑥1, 𝑦1) + (𝑥2 − 𝑥1, 𝑦2 − 𝑦1)𝑡 ↔ {
𝑥 = 𝑥1 + (𝑥2 − 𝑥1)𝑡

𝑦 = 𝑦1 + (𝑦2 − 𝑦1)𝑡
; 𝑡 ∈ 𝐼𝑅 

Essas equações determinam os valores das coordenadas cartesianas 𝑥 e 𝑦 de um ponto 

qualquer da reta 𝑎 em função da variável auxiliar ou parâmetro t.  

Assim, para o exemplo acima, as representações por meio de equações paramétricas de 

uma reta são:  

 (𝑥, 𝑦) = (2,5) + (−5,−3)𝑡 ↔ {
𝑥 = 2 − 5𝑡
𝑦 = 5 − 3𝑡 
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Na sequência os estudantes podem utilizar o GeoGebra, inserir as coordenadas dos 

pontos A e B no “campo de entrada” ou na “Janela de Visualização” e, em seguida clicar no 

menu Reta   e construir a reta que contém os pontos A e B, por fim, clicar com o mouse, 

lado direito, na reta 𝑎 da “Janela de Álgebra”  para obter a representação paramétrica como a 

da  

Figura 66,  𝑡 = 𝜆  e  𝑋 = 𝑃 = (𝑥, 𝑦): 

𝑋 = 𝐴 + (𝐵 − 𝐴)𝜆 ↔ 𝑋 = (2,5) + 𝜆(−5,−3)     

 

FIGURA 66- EQUAÇÕES PARAMÉTRICAS DA RETA NO GEOGEBRA  

 
FONTE: O autor (2015) 
 

Ao confrontarem a representação paramétrica encontrada no ambiente lápis e papel e no 

ambiente informático, os estudantes podem controlar seus resultados e conjecturar sobre as 

diferentes formas de representação da reta que passa pelos pontos A e B, compreendendo que 

são diferentes representações do mesmo objeto matemático. 

 

Ponto de Vista Polar da Reta  

 

Na discussão sobre os pontos de vista cartesiano e paramétrico nos parece importante 

explicitar para os estudantes que existem aplicações, como movimentos de rotação de um ponto 

e representações de curvas no plano para os quais as formas cartesianas e paramétricas não são 

convenientes. Assim, é importante conhecer uma outra representação. No caso, a representação 

de uma reta em coordenadas polares no plano. 
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Dessa forma, o pesquisador apresenta aos estudantes a definição de coordenadas 

polares no plano como segue: 

Sejam O: polo ou ponto fixo de uma semirreta 𝑂𝐴 (eixo polar), P: um ponto qualquer 

do plano, 𝑟: a distância de P a O (raio vetor), 𝜃: a medida do ângulo vetorial, em graus ou 

radianos, que o eixo polar forma com a semirreta 𝑂𝑃⃗⃗⃗⃗  ⃗, conforme Figura 67: 

 

 FIGURA 67-COORDENADAS POLARES 

 
        FONTE: Lehmann (1974, p. 209) 

 

 

Denominemos 𝑃 = (𝑟, 𝜃) uma representação de P em coordenadas polares.  

A medida do ângulo vetorial 𝜃 tomada de 𝑂𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗ para 𝑂𝑃⃗⃗⃗⃗  ⃗ no sentido anti-horário, é positiva, 

e no sentido horário, negativa. 

Logo, podemos comparar o ponto 𝑃 = (𝑟, 𝜃) em coordenadas polares com o mesmo 

ponto representado pelas coordenadas (x, y) no sistema cartesiano, ambos com origem em O e 
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eixo polar sobre o eixo das abscissas, isso nos conduz a representação gráfica apresentada na 

Figura 68.  

 

 

 

   FIGURA 68-PONTO EM COORDENADAS POLARES 

 
 FONTE: O autor (2015) 
 

Dessa forma, utilizando as noções de seno e cosseno da trigonometria, os estudantes 

podem projetar o ponto P sobre os eixos das abscissas e ordenadas como segue: 

𝑥

𝑟
= cos(𝜃) ↔ 𝑥 = 𝑟 cos(𝜃)   𝑒  

𝑦

𝑟
= 𝑠𝑒𝑛 (𝜃) ↔ 𝑦 = 𝑟 𝑠𝑒𝑛 (𝜃) 

𝑟 = √𝑥2 + 𝑦2  e que 
𝑦

𝑥
= 𝑡𝑔(𝜃) 

Como os estudantes já dispõem de conhecimentos sobre a representação cartesiana da 

reta 𝑎, os mesmos podem utilizar um dos ostensivos de representação de uma reta associado 

ao ponto de vista cartesiano para efetuar a passagem desse ponto de vista para o polar, o que 

lhes permitirá obter o ostensivo de representação polar de uma reta.  

Assim, se os estudantes dispõem apenas de dois pontos, os mesmos podem utilizar seus 

conhecimentos sobre a representação cartesiana e na sequência determinar o ostensivo de 

representação polar como segue:   

Seja  𝑎: 3𝑥 − 5𝑦 = −19, substituindo x e y obtidos acima temos: 

3𝑟 cos(𝜃) − 5𝑟 𝑠𝑒𝑛 (𝜃) = −19 ↔ 𝑟(3 cos(𝜃) − 5 𝑠𝑒𝑛 (𝜃)) = −19 

↔ 𝑟 = −
19

3cos(𝜃)−5 𝑠𝑒𝑛 (𝜃)
 ou 𝑟 =

19

5𝑠𝑒𝑛(𝜃)−3cos (𝜃)
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Essa nova equação corresponde ao ostensivo de representação polar da reta 

considerada.  

Os estudantes podem ainda visualizar a representação gráfica da reta 𝑎 no Winplot, 

utilizando o ponto de vista polar. 

Para isso, aqueles que já conhecem o funcionamento do software podem trabalhar de 

forma independente e para aqueles que apresentam dificuldades o pesquisador poderá 

apresentar as seguintes indicações: Abra o Winplot, em seguida clique respectivamente em 

janela, 2 –dim, equação, Polar e digite a equação polar da reta 𝑎. 

É importante explicitar para os estudantes com dificuldades, que no Winplot    r = f(t),

𝜃 = 𝑡   𝑒  𝑠𝑒𝑛 = 𝑠𝑖𝑛 

 

 FIGURA 69-EQUAÇÃO POLAR91 

 
FONTE: O autor (2015) 

 

Isso lhes possibilitará obter o ostensivo de representação gráfica da reta 𝑎:    

                             FIGURA 70-RETA NA FORMA POLAR 

 
                           FONTE: O autor (2015) 

                                                 
91 Menu equação polar no Winplot 
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Articulação entre os Pontos de Vista. 

 

Para mostrar como realizar a passagem de um ponto de vista ao outro utilizamos o 

exemplo que segue: 

Dados os pontos A(3,-5) e B(-4,7), encontre: 

A equação reduzida ou geral da reta que contém os pontos A e B. 

Nesse caso, como conhecimentos sobre equação reduzida de uma reta são considerados 

disponíveis, esperamos que os estudantes encontrem a equação utilizando a técnica 

desenvolvida no quadro 24. 

 

              QUADRO 24-EQUAÇÃO REDUZIDA DA RETA S 

Solução: 

 

x y

A 3 -5

B -4 7

Logo: 

s: 𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑛

𝑚 =
   
   

=
12

− 
= - 

12

 

 
            FONTE: O autor (2015) 

 

Podemos ainda supor que os estudantes também sejam capazes de representar a reta, 

para o ponto de vista cartesiano, por meio de seu ostensivo de representação cartesiana que 

será dado por −
12

 
𝑥 − 𝑦 +

1

 
= 0. 

a) Passagem do ponto de vista paramétrico para o ponto de vista cartesiano. 

Para efetuar a passagem espera-se que os estudantes iniciem identificando o 

ostensivo de representação paramétrica da reta 𝑠 que passa pelos pontos A e B, que 

é dado por: {
𝑥 = 𝑓(𝑡)

𝑦 = 𝑔(𝑡)
 

Se os estudantes apresentarem dificuldades em trabalhar com essa representação da reta 

𝑠, o pesquisador poderá propor que os mesmos desenvolvam o seguinte exemplo: 
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Dada a representação paramétrica da reta que passa por dois pontos A e B que pode ser 

determinada por meio da fórmula: 

𝑠: {
𝑥 = 𝑥𝐴 + (𝑥𝐵 − 𝑥𝐴)𝑡

𝑦 = 𝑦𝐴 + (𝑦𝐵 − 𝑦𝐴)𝑡
→ 𝑠: {

𝑥 = 3 − 7𝑡
𝑦 = −5 + 12𝑡

 , 𝑡 ∈ 𝐼𝑅 

 

 Nesse caso, o estudante deve observar que para efetuar a passagem do ponto de vista 

paramétrico para o ponto de vista cartesiano, é preciso isolar t nas duas equações e igualar os 

resultados encontrados. 

 

b) Passagem do ponto de vista cartesiano para o ponto de vista paramétrico. 

Para esse caso, como é dada uma representação cartesiana da reta (−
12

 
𝑥 − 𝑦 +

1

 
=

0), o estudante deve verificar que é preciso isolar y em função de x e considerar que uma reta 

no plano é constituída dos pontos (𝑥, 𝑦) =  (𝑥, −
12

 
𝑥 +

1

 
).  

Ao considerar 𝑥 = 𝑡, com 𝑡 ∈ 𝐼𝑅, obtêm-se (x, y) = (𝑡, −
12

 
𝑡 +

1

 
) que corresponde ao 

ostensivo de representação paramétrica da reta, em geral, apresentado nos documentos 

analisados.  

Observamos aqui que se a reta é dada por meio de sua representação paramétrica é 

possível fazer a passagem e determinar sua representação cartesiana. Para o exemplo, basta 

considerar 𝑥 = 𝑡  e 𝑦 = −
12

 
𝑡 +

1

 
   e por substituição se determina 𝑦 = −

12

 
𝑥 +

1

 
 (equação 

reduzida da reta)↔ −12𝑥 − 7𝑦 + 1 = 0 𝑜𝑢 12𝑥 + 7𝑦 − 1 = 0  (equação geral da reta), que 

correspondem as representações cartesianas da reta 𝑠 que passa pelos pontos A e B 

habitualmente encontradas nos documentos do ensino médio e superior brasileiros. 

 

c) Passagem do ponto de vista cartesiano para o ponto de vista polar. 

Sendo a reta dada por meio de sua representação cartesiana, por exemplo, 12𝑥 + 7𝑦 −

1 = 0 para realizar a passagem para o ponto de vista polar, lembrando que 𝑥 = 𝑟𝑐𝑜𝑠(𝑡)  𝑒 𝑦 =

𝑟𝑠𝑒𝑛(𝑡) corresponde a projeção de um ponto P de coordenadas (x, y) sobre os eixos das 

abscissas e das ordenadas, respectivamente, os estudantes podem efetuar a passagem 

substituindo  x e y por suas projeções o que lhes permite determinar a representação polar da 

reta dada, a saber: 𝑟 =
1

12 cos(𝑡)+ 𝑠𝑒𝑛(𝑡)
. 

 

d) Passagem do ponto de vista polar para o ponto de vista cartesiano. 
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Se a reta é dada por meio de sua representação polar para determinar a representação 

cartesiana é preciso que os estudantes utilizem novamente as projeções de x e y sobre os eixos 

das abscissas e ordenadas respectivamente, isolem cos(t) e sen(t) e substituam na representação 

polar dada. Isso lhes conduz a seguinte representação cartesiana  

12𝑥 + 7𝑦 − 1 = 0. 

 

e) Passagem do ponto de vista polar para o ponto de vista paramétrico. 

 

 No presente caso, é necessário que o estudante efetue primeiro a passagem do ponto 

de vista polar para o ponto de vista cartesiano, como indicado no item c para, na sequência, 

efetuar a passagem do ponto de vista cartesiano para o ponto de vista paramétrico, como já 

apresentado no item b.  

Importante salientar que na sequência apresentamos as tarefas propostas aos estudantes 

após a discussão sobre o software e o desenvolvimento de exemplos sobre a passagem de um 

ponto de vista ao outro. 

 

Tarefas Propostas sobre Pontos de Vista de uma Reta no Plano: 

 

A partir de dois pontos quaisquer A e B, no plano, que pertencem a uma reta s, 

determine: 

a) Uma equação reduzida ou geral da reta s. 

b) Equações paramétricas da reta s. 

c) Uma equação polar da reta s.  

 

Após a elaboração de cada item verifiquem no Winplot se todas as equações obtidas 

correspondem à representação gráfica da reta 𝑠. Caso contrário, procurem identificar e corrigir 

os erros que surgiram na atividade.  Por fim, salvem o arquivo do Winplot na pasta Retas do 

seu grupo.  

 

Análise a priori: 

 

Na elaboração das tarefas a, b e c da sessão I, temos como prioridade os seguintes 

objetivos: 
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Investigar como os estudantes, diante de dois ambientes, um papel e lápis e outro 

informático, compreendem a noção de reta no plano e a formalização de suas representações 

cartesiana, paramétrica e polar.  

    Analisar como a articulação das diferentes representações, cartesiana, paramétrica e 

polar favorece a identificação da reta no plano. 

 

Análise do item 𝒂: 

 

Para o item a consideramos a possibilidade dos estudantes trabalharem as seguintes 

técnicas:  

Técnica 1: por meio da razão entre as diferenças das ordenadas e das abscissas, de A e B, 

respectivamente, encontrar o coeficiente angular, e em seguida utilizando o ostensivo equação 

reduzida da reta no plano, substituir o coeficiente angular e as coordenadas de um dos pontos 

conhecidos para encontrar o coeficiente linear, para obter ostensivo de representação funcional 

da reta s. Na sequência, ao somar −𝑦 em ambos os membros se obtém o ostensivo de 

representação cartesiana da reta 𝑠, em geral, denominado nos documentos analisados equação 

geral da reta. 

  

Técnica 2: aplicar a propriedade do determinante de uma matriz de ordem 3, que corresponde 

a uma outra forma de representar a condição de alinhamento de três pontos, A, B e 𝑃(𝑥, 𝑦) 

para encontrar diretamente a representação cartesiana da reta dada. Observamos aqui que essa 

propriedade já foi deduzida com o grupo de estudantes, em Geometria Analítica, e que 

corresponde a uma forma mais simples para o desenvolvimento dessa representação. 

 É preciso, ainda, que os estudantes disponham de conhecimentos sobre os ostensivos 

que permitem representar uma reta na forma cartesiana, a saber: equação reduzida, funcional 

e geral de uma reta no plano. Eles necessitam, também, de outros conhecimentos como 

representação gráfica de uma reta no plano, em particular, por meio do instrumento Winplot, 

que correspondem aos ostensivos associados à representação de uma reta. Além disso, devem 

dispor de conhecimentos sobre os não ostensivos: coeficientes angular e linear, função afim, 

cálculo de determinante de uma matriz de ordem 3, matriz, teorema de Tales, condição de 

alinhamento de três pontos.  
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Análise do item 𝒃: 

 

Para determinar a equação paramétrica da reta (representação paramétrica) a partir de 

três pontos distintos no plano cartesiano, dois com pares ordenados conhecidos e um terceiro 

genérico, um vetor diretor e um parâmetro, os estudantes podem utilizar o ostensivo de 

representação da reta por meio da equação vetorial de uma reta no plano, e em seguida 

desenvolver as equações encontradas para determinar o ostensivo (equações paramétricas) para 

um parâmetro qualquer.  

 Dessa forma, os estudantes partem da definição de equação vetorial que considera um 

ponto P qualquer e os dois pontos dados, fazem as manipulações algébricas necessárias para 

obter x e y representados por meio de um parâmetro qualquer.  

 Assim, sendo P um ponto de coordenadas (𝑥0, 𝑦0) ∈ 𝑟,  �⃗� (𝑥𝑢, 𝑦𝑢) um vetor diretor   de 

r e t um parâmetro, utilizando a definição de representação paramétrica de uma reta  

𝐴(𝑥1, 𝑦1)

𝐵(𝑥2, 𝑦2)

𝑃(𝑥, 𝑦)
} ⇒ 𝑃 = 𝐴 + (𝐵 − 𝐴)𝑡, 𝑐𝑜𝑚 𝑡 ∈ 𝐼𝑅, os estudantes determinam    

(𝑥, 𝑦) = (𝑥1, 𝑦1) + (𝑥2 − 𝑥1, 𝑦2 − 𝑦1)𝑡 ↔ {
𝑥 = 𝑥1 + (𝑥2 − 𝑥1)𝑡

𝑦 = 𝑦1 + (𝑦2 − 𝑦1)𝑡
; 𝑡 ∈ 𝐼𝑅 

 Para resolver esse item da tarefa proposta, os estudantes devem dispor de conhecimentos 

sobre os ostensivos (equação paramétrica de uma reta no plano) o que supõe reconhecer 

parâmetro, vetor diretor e representação gráfica, em particular a representação de uma reta por 

meio do software Winplot. 

 Da mesma forma, os estudantes devem dispor de conhecimentos sobre os não ostensivos 

que correspondem a definição de representações vetorial e paramétrica de uma reta no plano, 

noção de parâmetro e vetor diretor, ou seja, os estudantes devem ter conhecimentos sobre como 

se define e representam os vetores em matemática, em particular, a representação de vetores 

por meio de coordenadas no plano uma vez que se considera apenas a noção de retas no plano 

nesse estudo.  

 

Análise do item 𝒄: 

  

 Na resolução do item c, uma vez determinada a representação cartesiana, os estudantes 

podem utilizar o método de passagem para a representação polar como já descrito 

anteriormente,  
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 Para tal, os estudantes devem dispor de conhecimentos sobre os ostensivos de 

representações da reta nas formas cartesiana e polar e do método de passagem de um ponto de 

vista para outro.  

 Além disso, os estudantes devem dispor de conhecimentos sobre a representação gráfica 

de retas por meio do Winplot utilizando as representações paramétrica, cartesiana e polar e, ao 

mesmo tempo, espera-se que os mesmos sejam capazes de interpretar os resultados encontrados. 

 Após a representação das retas no plano por meio do Winplot, os estudantes devem 

chegar ao    quadro 25 e, ao analisá-lo, concluir que tratam-se de diferentes representações para 

o mesmo objeto matemático.  

No quadro que segue, apresentamos os ostensivos gráficos esperados, por meio da 

articulação entre os pontos de vista cartesiano, paramétrico e polar da reta, no plano, mediados 

pelo Winplot: 

 

 

   QUADRO 25-REPRESENTAÇÕES DA RETA NO PLANO. 

 

 

 

 

  

       

















x

y

Representação cartesiana

y = -12/7 x +1/7

       

















x

y

Representação cartesiana

-12x-7y+1=0
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  FONTE: O autor (2015) 

 

       

















x

y

Representação paramétrica

(x,y) = (3-7t,-5+12t); -10 <= t <= 10

       

















x

y

Representação paramétrica

(x,y) = (3+7t,-5-12t); -10 <= t <= 10

       

















x

y

Representação paramétrica

(x,y) = (-4+7t,7-12t); -10 <= t <= 10

       

















x

y

Representação paramétrica

(x,y) = (-4-7t,7+12t); -10 <= t <= 10

       















x

y

Representação polar

r = 1/(12cos(t)+7sin(t)); 0 <= t <= 2pi
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Observamos que podem ocorrer erros na formulação das representações cartesiana, 

paramétrica e polar da reta e, nesse caso, o ambiente informático enquanto ferramenta de 

mediação e interação auxiliaria na sua correção. Normalmente, os estudantes podem rasurar ao 

invés de fazer uma nova representação, isso se deve ao hábito escolar de visar sempre 

resultados que contemplam a tarefa proposta, ou seja, não se trabalha na perspectiva do erro 

conceitual que pode servir para compreender o objeto de estudo.  

Também podem ocorrer erros no uso de propriedades algébricas durante o 

desenvolvimento das representações da reta, que poderão ser identificados pelos próprios 

estudantes quando se discutir os resultados encontrados.  

Outros erros podem ocorrer, como a falta de entendimento no enunciado e/ou 

dificuldades na representação de pontos localizados nos eixos coordenados. Nesse caso, o 

professor/pesquisador poderá colocar questões que auxiliem os estudantes na superação dessas 

dificuldades.  

Nessa sessão, para a realização das tarefas no ambiente informático, escolhemos o uso 

do software Winplot, por considerarmos que não foi trabalhado, com os estudantes, a 

representação polar no GeoGebra. 

 

 

Sessão II: Pontos de Vista Cartesiano, Paramétrico e Polar da Circunferência no Plano  

 

Nesta sessão, pretendemos revisitar a representação cartesiana da circunferência no 

plano, e também propor para o ensino médio, no estudo da Geometria Analítica, a 

representação paramétrica e polar desse objeto, procurando articular com os demais pontos de 

vista. 

Na análise das propostas institucionais, como as OCEM, constatamos a recomendação 

do estudo de diferentes sistemas de coordenadas para o plano, além do cartesiano, indicando, 

por exemplo, o polar quando é feita referência ao ensino da Geometria Analítica.  

Nesse sentido, damos continuidade à proposta de sequência para o ensino médio 

considerando o estudo da circunferência no plano e suas representações. 
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Cônicas no Plano: Circunferência 

  

 Para essa pesquisa, consideramos a circunferência como um caso particular das cônicas 

no plano. A seguir, apresentamos alguns dos seus pontos de vista.   

 

Ponto de Vista Cartesiano da Circunferência  

 

Iniciamos nossa análise pela proposta de apropriação do software GeoGebra que foi 

desenvolvida antes do trabalho específico sobre articulação dos pontos de vista cartesiano, 

paramétrico e polar para a circunferência no plano. 

O professor indica aos estudantes como utilizar o GeoGebra para construir uma 

circunferência92 dados dois pontos, ou seja, ele indica a necessidade de clicar no menu Ponto  

  e  representar no plano cartesiano os pontos  A(3,2) e B(-1,1). Em seguida, é preciso clicar 

no menu Círculo , uma vez que um dos pontos representa o centro do círculo e o outro um 

ponto qualquer, o que conduz a necessidade dos estudantes mobilizarem os conceitos de 

circunferência e círculo e dispor de conhecimentos associados a distinção entre esses conceitos.  

Assim, após executar o comando indicado, o estudante pode observar na janela de 

Álgebra a representação algébrica da circunferência 𝑐 que será dada pela cartesiana reduzida  

(𝑥 − 3)2 + (𝑦 − 2)2 = 17 e clicando na equação da janela de Álgebra com o botão do mouse 

lado direito, o estudante irá visualizar outra representação cartesiana que corresponde a 

equação geral da circunferência 𝑐:   𝑥2 + 𝑦2 − 6𝑥 − 4𝑦 = 4. 

Isso conduzirá a definição de uma circunferência 𝜆 com centro C (𝑥𝐶 , 𝑦𝐶) e raio r por 

meio do lugar geométrico de todos os pontos 𝑃(𝑥𝑃, 𝑦𝑃) do plano que distam r de 𝐶, a saber: 

𝑑𝑃𝐶̅̅ ̅̅ = √(𝑥 − 𝑥𝐶)2 + (𝑦 − 𝑦𝐶)2 = 𝑟 ↔ (𝑥 − 𝑥𝐶)
2 + (𝑦 − 𝑦𝐶)

2 = 𝑟2 

Nesse caso o ponto A representa o centro e B um ponto conhecido da circunferência 𝑐.  

A partir dessa definição os estudantes são levados a determinar a medida raio de 𝑐, 

quando se consideram os pontos A e B dados inicialmente. 

𝑑𝐴𝐵̅̅ ̅̅ = √(−1 − 3)2 + (1 − 2)2 = 𝑟 → 𝑟 = √17 u.m. 

                                                 
92 Utilizamos o conceito de circunferência, que segundo Lima (2001, p.71), corresponde ao conjunto 𝜏  formado 

pelos pontos 𝐴 = (𝑎, 𝑏), 𝑃 = (𝑥, 𝑦), e raio 𝑟 tais que 𝑑(𝐴, 𝑃) = 𝑟, mas no menu do Geogebra para a construção 

da circunferência utiliza-se o conceito de círculo, mesmo que para a representação dada o que se destaca é o 

contorno do círculo, ou seja, a circunferência. 
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Ou seja, no ambiente papel e lápis 𝑃(𝑥, 𝑦) um ponto qualquer da circunferência será 

representado pela equação (𝑥 − 3)2 + (𝑦 − 2)2 = 17, denominada equação reduzida da 

circunferência 𝑐. 

Na sequência, os estudantes podem desenvolver ambos os quadrados da equação 

reduzida e agrupando os termos convenientemente, o que lhes permite determinar 

(𝑥 − 3)2 + (𝑦 − 2)2 = 17 ↔ 𝑥2 − 6𝑥 + 9 + 𝑦2 − 4𝑦 + 4 = 17  

↔ 𝑥2 + 𝑦2 − 6𝑥 − 4𝑦 = 4 ↔ 𝑥2 + 𝑦2 − 6𝑥 − 4𝑦 − 4 = 0 , equação geral ou 

representação cartesiana da circunferência 𝑐. 

Isto posto, o professor explicita como se faz a passagem do ponto de vista cartesiano 

para o ponto de vista paramétrico com o objetivo de determinar a representação paramétrica 

de uma circunferência c. 

 

Ponto de Vista Paramétrico da Circunferência 

 

A partir da definição de circunferência 𝜆 de raio 𝑟 e de centro 𝑐(𝑥𝑐, 𝑦𝑐)  representada 

pela equação reduzida (𝑥 − 𝑥𝐶)
2 + (𝑦 − 𝑦𝐶)

2 = 𝑟2 ou 𝑥2 + 𝑦2 − 2𝑥𝑐𝑥 − 2𝑦𝑐𝑦 + (𝑥𝑐𝑦𝑐 −

𝑟2) = 0, considerando as variações das abscissas e ordenadas conforme Figura 71, sendo  𝜃 o 

ângulo medido em radiano, com 0 ≤ 𝜃 ≤ 2𝜋, e utilizando as noções trigonométricas de seno e 

cosseno no triângulo retângulo, os estudantes podem determinar a abscissa e a ordenada de 

𝑃(𝑥, 𝑦) para concluir que esse ostensivo corresponde ao ponto de vista paramétrico, ou seja, 

outra forma de representar uma circunferência no plano.  

             

              FIGURA 71-CIRCUNFERÊNCIA93 . 

 
FONTE: O autor (2015) 

                                                 
93 Representação paramétrica da circunferência 
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Na sequência, apresentamos o trabalho matemático a ser desenvolvido pelos 

estudantes. 

cos(𝜃) =
𝑥 − 𝑥𝑐
𝑟

↔ 𝑥 − 𝑥𝑐 = 𝑟 cos(𝜃) ↔ 𝑥 = 𝑟𝑐𝑜𝑠(𝜃) + 𝑥𝑐 

𝑠𝑒𝑛(𝜃) =
𝑦 − 𝑦𝑐
𝑟

↔ 𝑦 − 𝑦𝑐 = 𝑟 𝑠𝑒𝑛(𝜃) ↔ 𝑦 = 𝑟 𝑠𝑒𝑛(𝜃) + 𝑦𝑐 

𝑁𝑒𝑠𝑠𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜: 𝑃(𝑥𝑃, 𝑦𝑃) = 𝑃(𝑟𝑐𝑜𝑠(𝜃) + 𝑥𝑐, 𝑟 𝑠𝑒𝑛(𝜃) + 𝑦𝑐) 

Ou seja: 

𝜆: {
𝑥 = 𝑟𝑐𝑜𝑠(𝜃) + 𝑥𝑐
𝑦 = 𝑟 𝑠𝑒𝑛(𝜃) + 𝑦𝑐

, com 0 ≤ 𝜃 ≤ 2𝜋 

Observamos aqui a necessidade de explicitar junto aos estudantes que em plotadores 

gráficos como o GeoGebra e o Winplot o ângulo vetorial 𝜃 pode ser substituído por um 

parâmetro, uma  variável auxiliar como t ∈ 𝐼𝑅, e permite,  ao realizar variações nos seus valores 

reais, visualizar o traço da curva. 

 

Exemplo de Passagem do Ponto de Vista Cartesiano para o Ponto de Vista Paramétrico 

 

A partir da circunferência 𝑐: (𝑥 − 3)2 + (𝑦 − 2)2 = 17, de centro C(3,2) e raio 𝑟 =

√17, os estudantes podem substituir na representação paramétrica determinada acima, e 

escrever a representação da circunferência no ponto de vista paramétrico.  

𝑐: {
𝑥 = √17 cos(𝑡) + 3

𝑦 = √17𝑠𝑒𝑛(𝑡) + 2
      , 0 ≤ 𝑡 ≤ 2𝜋 

 Constata-se que no GeoGebra o estudante precisa conhecer os comandos específicos 

para construir uma circunferência dada por meio de sua representação paramétrica, como 

podemos visualizar por meio da representação que segue:  Curva[17^0.5 cos(t)+3, 17^0.5 

sen(t)+2, t, 0, 2pi] 

Ressaltamos ainda a necessidade de utilizar também um comando específico para a raiz 

quadrada que corresponde a: 170.5 = √17 = 17^ 0.5. 

Analogamente, dada a representação da circunferência por meio do ponto de vista 

paramétrico podemos determinar as coordenadas do centro e a medida do raio e assim efetuar 

a passagem ao ponto de vista cartesiano. 

Na sequência apresentamos a representação polar de uma circunferência no plano.  
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Ponto de Vista Polar da Circunferência 

 

Seja 𝐶(𝑟0, 𝜃0) o centro de uma circunferência 𝛼 de raio 𝑟 e 𝑃(𝑟, 𝜃) um ponto da 

circunferência, conforme     quadro 26: 

 

     QUADRO 26-CIRCUNFERÊNCIA NA FORMA POLAR. 

    

 

 

 

 CIRCUNFERÊNCIA POLAR 

 

Sendo: 

𝑂𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗: 𝑒𝑖𝑥𝑜 𝑝𝑜𝑙𝑎𝑟 

𝑑𝑂𝑃̅̅ ̅̅ = 𝑟: 𝑟𝑎𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑙𝑎𝑟 

𝑑𝑂𝐶̅̅ ̅̅ = |𝑟𝑂| 

𝜃𝑂: â𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜  

𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒  𝑜 𝑒𝑖𝑥𝑜 𝑝𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑒 𝑟𝑂 

𝜃: â𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜  

𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑜 𝑒𝑖𝑥𝑜 𝑝𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑒 𝑟 

𝜃 − 𝜃𝑂: â𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜  

𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜  𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑟𝑂 𝑒  𝑟   

𝑅: 𝑟𝑎𝑖𝑜 𝑑𝑎 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑛𝑓𝑒𝑟ê𝑛𝑐𝑖𝑎 

𝐶(𝑟0, 𝜃0): 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑎 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑛𝑓𝑒𝑟ê𝑛𝑐𝑖𝑎 

𝑃(𝑟, 𝜃): 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑎 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑛𝑓𝑒𝑟ê𝑛𝑐𝑖𝑎 

     FONTE: O autor (2015) 

 

A partir da definição de circunferência no plano, utilizando o conceito de plano polar 

podemos explicitar para os estudantes utilizando o triângulo OPC e a lei dos cossenos que:  

𝑅2 = 𝑟2 + 𝑟𝑂
2 − 2𝑟𝑟𝑂cos (𝜃 − 𝜃𝑂), que corresponde a equação polar da circunferência. 

É importante ressaltar que o tratamento acima corresponde à representação matemática 

para qualquer circunferência no plano quando se considera o ponto de vista polar. 

Na sequência apresentamos alguns casos possíveis para a representação de uma 

circunferência no plano quando se considera o ponto de vista polar.  

 

1º caso) 𝟎𝒙 

 Representação polar da circunferência com eixo polar e centro em 

0𝑋 (𝑒𝑖𝑥𝑜 𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑏𝑠𝑐𝑖𝑠𝑠𝑎𝑠) passando pela origem (0,0). 
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QUADRO 27-CIRCUNFERÊNCIA NA FORMA POLAR 2. 

 

  CIRCUNFERÊNCIA POLAR  0X 

 

𝑟0 > 0 

𝑟0 = 𝑅 

𝜃0 = 0 

𝑅2 = 𝑟2 + 𝑅2 − 2𝑟𝑅cos (𝜃 − 0) 

↔ 𝑟2 = 2𝑟𝑅𝑐𝑜𝑠(𝜃) , como 𝑟 ≠ 0 

↔ 𝑟 = 2𝑅𝑐𝑜𝑠(𝜃) 

 

 

 

 

 

CIRCUNFERÊNCIA POLAR OX 

 
 

𝑟0 < 0 

𝑟0 = −𝑅 

𝜃0 = 𝜋  

𝑅2 = 𝑟2 + 𝑅2 + 2𝑟𝑅cos (𝜃 − 𝜋) 

↔ 𝑟2 = −2𝑟𝑅𝑐𝑜𝑠(𝜃), como 𝑟 ≠ 0 

↔ 𝑟 = −2𝑅𝑐𝑜𝑠(𝜃) 

FONTE: O autor (2015) 

 

Definida a representação polar de uma circunferência no plano, iniciamos com a 

passagem do ponto de vista cartesiano para o ponto de vista polar. 

Para tal, partimos da equação reduzida de uma circunferência de raio 𝑅 e centro (𝑥𝑐, 𝑦𝑐) 

dada por (𝑥 − 𝑥𝐶)
2 + (𝑦 − 𝑦𝐶)

2 = 𝑅2, de forma que os estudantes possam determinar o centro 

e o raio da circunferência e utilizar a representação polar para encontrar as equações abaixo que 

correspondem ao caso considerado, como podemos observar por meio das equações que 

seguem.  

(𝑥𝑐, 𝑦𝑐) = (𝑟0, 0) com 𝑅 = |𝑟0|  
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(𝑥 − 𝑥𝐶)
2 + (𝑦 − 𝑦𝐶)

2 = 𝑅2 ↔ {
𝑟 = 2𝑅𝑐𝑜𝑠(𝜃), 𝑠𝑒 𝑟𝑜 > 0

𝑟 = −2𝑅𝑐𝑜𝑠(𝜃), 𝑠𝑒 𝑟𝑜 < 0
 

É importante  solicitar para os estudantes determinarem essa representação para um caso 

particular.  

Dada a equação da circunferência 𝑐1: (𝑥 + 4)
2 + 𝑦2 = 16, os estudantes determinam o 

centro e o raio e observam que a mesma passa pela origem, tendo como centro (𝑟0, 0) o que 

lhes permite efetuar a passagem do ponto de vista cartesiano para o ponto de vista polar. 

Assim, eles obtêm a equação da circunferência 𝑐1 na forma polar: 

𝑟0 = −4 < 0 → 𝑟 = −2𝑅𝑐𝑜𝑠(𝜃) ↔ 𝑟 = −2.4 cos(𝜃) ↔ 𝑟 = −8cos (𝜃). 

Observamos que neste caso é possível realizar a passagem do ponto de vista polar para 

o ponto de vista cartesiano. 

Por exemplo, sabemos que 𝑟 = −8 cos(𝜃) ↔ 𝑟 = −2.4. cos(𝜃) 

↔ 𝑟 = −2𝑅𝑐𝑜𝑠(𝜃),   portanto 𝑟𝑜 < 0, nesse caso conclui-se que 𝑟0 = −4  e 𝑅 = 4. 

Logo, a circunferência tem coordenadas do centro  (𝑟0, 0) = (−4,0) e raio 𝑅 = 4 com 

equação (𝑥 − 𝑟0)
2 + 𝑦2 = 𝑅2 ↔ (𝑥 + 4)2 + 𝑦2 = 16, sendo essa última equação a 

representação cartesiana da circunferência 𝑐1. 

Para a passagem do ponto de vista polar para o ponto de vista paramétrico é necessário 

realizar primeiramente a passagem do ponto de vista polar para o ponto de vista cartesiano, e 

somente a partir da representação cartesiana realizar a passagem do ponto de vista cartesiano 

para o ponto de vista paramétrico. 

Como exemplo, podemos tomar a representação cartesiana determinada anteriormente 

𝑐1: 𝑟 = −8 cos(𝑡) ↔ (𝑥 + 4)2 + 𝑦2 = 16. 

Considerar as equações cartesiana e paramétricas:  

(𝑥 − 𝑥𝑐)
2 + (𝑦 − 𝑦𝑐)

2 = 𝑅2 ↔ {
𝑥 = 𝑅𝑐𝑜𝑠(𝜃) + 𝑥𝑐
𝑦 = 𝑅𝑠𝑒𝑛(𝜃) + 𝑦𝑐

, com 0 ≤ 𝜃 ≤ 2𝜋 

Para o exemplo considerado (𝑥𝑐, 𝑦𝑐) = (−4,0) e  𝑅 = 4, portanto: 

{
𝑥 = 𝑅𝑐𝑜𝑠(𝜃) + 𝑥𝑐
𝑦 = 𝑅𝑠𝑒𝑛(𝜃) + 𝑦𝑐

, com 0 ≤ 𝜃 ≤ 2𝜋 ↔ {
𝑥 = 4𝑐𝑜𝑠(𝜃) − 4
𝑦 = 4𝑠𝑒𝑛(𝜃)

, com 0 ≤ 𝜃 ≤ 2𝜋 

Sendo essa última a representação paramétrica da circunferência 𝑐1. 

 

Passagem do Ponto de Vista Paramétrico para o Ponto de Vista Polar 

 

Para a passagem do ponto de vista paramétrico para o ponto de vista polar é necessário 

encontrar, a partir da representação polar, as coordenadas do centro e a medida do raio e, em 
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seguida, observar que se trata de um caso particular com centro no eixo 0𝑥  . Como no caso 

anterior em que (𝑥𝑐, 𝑦𝑐) = (−4,0) e  𝑅 = 4, portanto: (−4,0) = (𝑟0, 0) → 𝑟0 = −4 < 0 → 𝑟 =

−2𝑅𝑐𝑜𝑠(𝜃) ↔ 𝑟 = −8cos (𝜃), que corresponde à representação polar da circunferência 𝑐1. 

Das passagens realizadas entre os pontos de vista, observamos que para os casos 

particulares em que as coordenadas do centro de uma circunferência que passa pela origem 

estão localizados no eixo 0𝑥, o ponto de vista polar favorece o seu entendimento pela 

simplicidade de sua representação. 

E para uma mediação e interação, procurando evidencias que as representações 

realizadas com papel e lápis têm o mesmo ostensivo gráfico, vamos realizá-las no Winplot. 

Para tal, no menu “Equação” escreva as equações obtidas, sendo “Implícita”, 

“Paramétrica” e “Polar”, nesta ordem, para obter conforme “inventário” os ostensivos gráficos, 

conforme quadro 28, lembrando que no Winplot devemos substituir 𝜃 𝑝𝑜𝑟 𝑡:  

 

QUADRO 28-PONTOS DE VISTA DA CIRCUNFERÊNCIA 

Inventário: 

 

 

 

        

















x

y

Ponto de vista cartesiano

(x+4)^2+y^2=16



223 
 

 

 

 

FONTE: O autor (2015) 

 

De acordo com o quadro 28 observamos que a articulação entre os pontos de vista 

cartesiano, paramétrico e polar são graficamente representados pelo ostensivo que corresponde 

a representação da circunferência 𝑐1. Nesse caso, os estudantes não são capazes de comparar os 

diferentes pontos de cada curva em sua respectiva representação, pois, a mediação é feita por 

meio da visualização global da figura, e não podemos considerá-la do ponto de vista local. 

Surge aqui, um ponto a ser levado em conta para pesquisas futuras, isto é, a possibilidade de se 

comparar os diferentes pontos de vista de maneira local. 

Observamos mais uma vez que não utilizamos o software Geogebra devido à 

necessidade de um trabalho mais específico sobre as representações das curvas por meio dos 

comandos do software e a necessidade de parametrização das equações da circunferência. 

 

2ºcaso) 𝟎𝒚 

 

 Representação polar da circunferência com eixo polar e centro em 

0𝑦 (𝑒𝑖𝑥𝑜 𝑑𝑎𝑠 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠) passando pela origem (0,0). 

 

 

 

 

 

 

        

















x

y

Ponto de vista paramétrico

(x,y) = (4cos(t)-4,4sin(t)); 0.0 <= t <= 2pi

        

















x

y

Ponto de vista polar

r = -2*4cos(t); 0.0 <= t <= 2pi
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QUADRO 29-CIRCUNFERÊNCIA NA FORMA POLAR 3. 

CIRCUNFERÊNCIA POLAR OY 

 

 
 

 

𝑟0 > 0 

𝑟0 = 𝑅 

𝜃0 =
𝜋

2
 

𝑅2 = 𝑟2 + 𝑅2 − 2𝑟𝑅 cos (𝜃 −
𝜋

2
) 

↔ 𝑟2 = 2𝑟𝑅𝑠𝑒𝑛(𝜃), como 𝑟 ≠ 0 

↔ 𝑟 = 2𝑅𝑠𝑒𝑛(𝜃) 

 

 

 

 

CIRCUNFERÊNCIA POLAR 5. 

 

 

𝑟0 < 0 

𝑟0 = −𝑅 

𝜃0 =
𝜋

2
  

𝑅2 = 𝑟2 + 𝑅2 + 2𝑟𝑅 cos (𝜃 −
𝜋

2
) 

↔ 𝑟2 = −2𝑟𝑅𝑠𝑒𝑛(𝜃), como 𝑟 ≠ 0 

↔ 𝑟 = −2𝑅𝑠𝑒𝑛(𝜃) 

FONTE: O autor (2015) 

 

Após explicitar por meio da figura construída pelo professor no Geogebra o 

desenvolvimento das equações do quadro 29 foi solicitado aos estudantes que efetuassem a 

passagem do ponto de vista cartesiano para o polar. 

Para tal, era necessário recorrer ao mesmo raciocínio do 1º caso, considerando 

(𝑥𝑐, 𝑦𝑐) = (0, 𝑟0) com 𝑅 = |𝑟0|.  

(𝑥 − 𝑥𝐶)
2 + (𝑦 − 𝑦𝐶)

2 = 𝑅2 ↔ {
𝑟 = 2𝑅𝑠𝑒𝑛(𝜃), 𝑠𝑒 𝑟𝑜 > 0

𝑟 = −2𝑅𝑠𝑒𝑛(𝜃), 𝑠𝑒 𝑟𝑜 < 0
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Na sequência o professor propõe aos estudantes que trabalhem com um caso particular, 

a saber: Dada a equação da circunferência  𝑐2: 𝑥
2 + (𝑦 − 3)2 = 9.  

Nesse caso, os estudantes têm condições para determinar o centro e o raio da 

circunferência o que lhes permite realizar a passagem do ponto de vista cartesiano para o ponto 

de vista polar. 

Logo 𝑟0 = 3 > 0 → 𝑟 = 2.3𝑠𝑒𝑛(𝜃) ↔ 𝑟 = 6𝑠𝑒𝑛 (𝜃), que corresponde à representação 

polar da circunferência 𝑐2. 

 Igualmente ao caso anterior, é possível realizar a passagem do ponto de vista polar para 

o ponto de vista cartesiano e na sequência do ponto de vista paramétrico para o ponto de vista 

polar. 

Assim, e como já explicitado  anteriormente, o ponto de vista polar pode favorecer o 

entendimento da noção de circunferência no plano pela simplicidade de sua representação. 

Por fim, para confirmar, procurando evidencias que as representações realizadas com 

papel e lápis têm como ostensivos gráficos uma circunferência, vamos realizá-las no Winplot. 

No menu “Equação” escreva as equações obtidas, sendo “Implícita”, “Paramétrica” e 

“Polar”, nesta ordem, para obter conforme “inventário” os ostensivos gráficos, nos termos 

apresentados no quadro 30, lembrando que no Winplot devemos substituir 

 𝑠𝑒𝑛 por 𝑠𝑖𝑛 e 𝜃 por 𝑡 :  

 

QUADRO 30-PONTOS DE VISTA DA CIRCUNFERÊNCIA 0Y 

Inventário: 

 
 

       















x

y

Ponto de vista cartesiano

x^2+(y-3)^2=3^2
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FONTE: O autor (2015) 

 

De acordo com o quadro 30 observamos que a articulação ente os pontos de vista 

cartesiano, paramétrico e polar representam ostensivos gráficos da circunferência 𝑐2.  

 

 

3º caso) Centro na Origem  e Raio R 

 Representação polar da circunferência com centro na origem e raio R. 

 

     QUADRO 31-CIRCUNFERÊNCIA NA FORMA POLAR 4 

 

Circunferência polar com centro na origem

 

 

𝑟0 = 0 

𝜃0 = 0 

𝑅2 = 𝑟2 + 02 − 2𝑅. 0. cos (𝜃 − 0) 

↔ 𝑟2 = 𝑅2, com 𝑟 ≠ 0 

↔ 𝑟 = 𝑅 

 

 

 

     FONTE: O autor (2015) 

 

 Seguindo a mesma metodologia dos casos anteriores, o professor propõe alguns 

exemplos de passagem da representação cartesiana para a polar: 

Centro (𝑥𝑐, 𝑦𝑐) = (0,0) com 𝑅 > 0:  

       















x

y

Ponto de vista paramétrico

(x,y) = (3cos(t),3sin(t)+3); 0.0 <= t <= 2pi

       















x

y

Ponto de vista polar

r = 2*3sin(t); 0.0 <= t <= 2pi
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𝑥2 + 𝑦2 = 𝑅2 ↔ 𝑟 = 𝑅 (raio vetor coincide com a medida do raio da circunferência) 

Na sequência, os estudantes são levados a estudar um caso particular, a saber: 

Dada a equação da circunferência 𝑐3: 𝑥
2 + 𝑦2 = 10, sabemos que o centro tem 

coordenadas (0,0) e o raio da circunferência mede √10 𝑢.𝑚.   

Logo  𝑟 = 𝑅 → 𝑟 = √10  corresponde a representação polar da circunferência 𝑐3. 

Igualmente como observado nos casos anteriores, é possível realizar a passagem do 

ponto de vista polar para o ponto de vista cartesiano e do ponto de vista cartesiano para o ponto 

de vista polar. 

Novamente, o ponto de vista polar pode favorecer o entendimento da noção de 

circunferência no plano pela simplicidade de sua representação. 

Para explicitar essa afirmação, procuramos evidencias que as representações realizadas 

com papel e lápis têm ostensivos gráficos da circunferência 𝑐3, ao realizá-las no Winplot. 

Ostensivos gráficos esperados, conforme  quadro 32: 

 

QUADRO 32- CIRCUNFERÊNCIA CENTRADA NA ORIGEM 

Inventário: 

 

 

       

















x

y

Ponto de vista cartesiano

x^2+y^2=sqrt(10)^2
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FONTE: O autor (2015) 

 

De acordo com o quadro 32 observamos que a articulação entre os pontos de vista 

cartesiano, paramétrico e polar representam ostensivos gráficos da circunferência 𝑐3.  

 

Tarefas Propostas sobre Pontos de Vista de uma Circunferência no Plano 

 

1) A partir de dois pontos quaisquer A e B, no plano, um representando o centro e o outro 

um dos pontos que pertencem a uma circunferência 𝑐1, determine: 

a) A equação reduzida ou geral da circunferência 𝑐1. 

b) Equações paramétricas da circunferência 𝑐1. 

 

Após a elaboração de cada item verifiquem no GeoGebra se todas as equações obtidas 

correspondem à representação gráfica da circunferência 𝑐1. Caso contrário, procurem 

identificar e corrigir os erros que surgiram na atividade.  Por fim, salvem o arquivo do 

GeoGebra na pasta Circunferências como: circunferência ponto de vista 1. 

 

2) 1º caso: Centro em 0𝑥 passando pela origem. 

Agora, a partir de dois pontos A e B, no plano, um representando o centro em 

0𝑋 (𝑒𝑖𝑥𝑜 𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑏𝑠𝑐𝑖𝑠𝑠𝑎𝑠) e o outro como (0,0) um dos pontos que pertencem a uma 

circunferência 𝑐2, determine: 

a) A equação reduzida ou geral da circunferência 𝑐2. 

b) Equações paramétricas da circunferência 𝑐2. 

c) A equação polar da circunferência 𝑐2. 

       

















x

y

Ponto de vista paramétrico

(x,y) = (sqrt(10)cos(t),sqrt(10)sin(t)); 0.0 <= t <= 2pi

       

















x

y

Ponto de vista polar

r = sqrt(10); 0.0 <= t <= 2pi
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Após a elaboração de cada item verifiquem no Winplot se todas as equações obtidas 

correspondem à representação gráfica da circunferência 𝑐2. Caso contrário, procurem 

identificar e corrigir os erros que surgiram na atividade.  Por fim, salvem o arquivo do Winplot 

na pasta Circunferências como: circunferência ponto de vista 2. 

 

3) 2º caso: Centro em 0𝑦 passando pela origem. 

a) Escolha dois pontos A e B, no plano, um representando o centro em  

0𝑦 (𝑒𝑖𝑥𝑜 𝑑𝑎𝑠 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠) e o outro como (0,0) um dos pontos que pertencem a uma 

circunferência 𝑐3, determine:A equação reduzida ou geral da circunferência 𝑐3. 

b) Equações paramétricas da circunferência 𝑐3. 

c) A equação polar da circunferência 𝑐3. 

 

Após a elaboração de cada item verifiquem no Winplot se todas as equações obtidas 

correspondem à representação gráfica da circunferência 𝑐3. Caso contrário, procurem 

identificar e corrigir os erros que surgiram na atividade.  Por fim, salvem o arquivo do Winplot 

na pasta Circunferências como: circunferência ponto de vista 3. 

 

4) 3º caso: Centro na origem e raio R. 

Escolha dois pontos A e B, no plano, um como (0,0) representando o centro e o outro 

como um dos pontos que pertencem a uma circunferência 𝑐4, determine: 

a) A equação reduzida ou geral da circunferência 𝑐4. 

b) Equações paramétricas da circunferência 𝑐4. 

c) A equação polar da circunferência 𝑐4. 

 

Após a elaboração de cada item verifiquem no Winplot se todas as equações obtidas 

correspondem à representação gráfica da circunferência 𝑐4. Caso contrário, procurem 

identificar e corrigir os erros que surgiram na atividade.  Por fim, salvem o arquivo do Winplot 

na pasta Circunferências como: circunferência ponto de vista 4. 

 

Análise a priori: 

Nas tarefas de 1 a 4 da sessão II espera-se que os estudantes:  
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Diante de dois ambientes, um papel e lápis e outro informático, compreendam a noção 

de circunferência no plano e as diferentes formas de representação da mesma por meio de suas 

equações que correspondem aos pontos de vista cartesiano, paramétrico e polar 

respectivamente. 

Dessa forma, os estudantes precisam articular as diferentes formas cartesiana, 

paramétrica e polar e verificar por meio dos softwares que as diferentes equações conduzem 

aos ostensivos gráficos, a saber, de uma circunferência. 

 Para análise da tarefa aplicamos a grade de análise como segue: 

 

Análise da tarefa 1a: 

Quadro em que a tarefa é enunciada: Geometria Analítica. 

Técnica: a partir das coordenadas do centro e um ponto da circunferência 𝑐1 encontrar a 

medida do raio e substituir na equação reduzida ou canônica da circunferência no plano, ou 

seja, na sua representação cartesiana. 

Tecnologia: identificar as coordenadas do centro, de dois pontos da circunferência 𝑐1, um com 

coordenadas conhecidas e outro qualquer, utilizar a propriedade do cálculo da distância de dois 

pontos no plano para encontrar a medida do raio da circunferência 𝑐1, encontrar a equação 

reduzida ou canônica da circunferência 𝑐1 no plano (representação cartesiana), por meio do 

lugar geométrico dos pontos de um plano que estão a uma mesma distância 𝑟 de um ponto fixo 

𝐶, denominado centro da circunferência.  

Escolher dois pontos, por exemplo, A(3,2) como centro e B(-1,1) um ponto conhecido 

da circunferência 𝑐1, utilizar a técnica acima para determinar  

(𝑥 − 3)2 + (𝑦 − 2)2 = 17, equação reduzida ou canônica da circunferência 𝑐1.  

Na sequência, o estudante pode desenvolver a equação reduzida e assim chegar a 𝑥2 +

𝑦2 − 6𝑥 − 4𝑦 − 4 = 0, equação geral ou desenvolvida da circunferência 𝑐1.  

Teoria: Estudo de circunferência no plano.   

Ostensivos em jogo: representação cartesiana da circunferência no plano, coordenadas do 

centro, raio, e ponto genérico, gestual, escriturais, gráfico.  

Não ostensivos: noções de representação cartesiana da circunferência no plano, coordenadas 

cartesianas, raio, e lugar geométrico dos pontos de uma circunferência, coordenadas de um 

ponto no plano.  

Quadros em que a tarefa é resolvida: Geometria Analítica e Geometria Plana.   
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Nível de conhecimento: mobilizável, a partir das coordenadas do centro e um ponto qualquer 

da circunferência 𝑐1, determinar a medida do raio e em seguida a representação cartesiana da 

circunferência no plano.  

 

Análise da tarefa 1b: 

Técnica: utilizar, por meio do círculo trigonométrico, a representação paramétrica das 

circunferências conhecidas, as coordenadas do centro e a medida do raio.  

Tecnologia: Utilizar as coordenadas do centro 𝐶(𝑥𝑐, 𝑦𝑐) e raio 𝑟 de uma circunferência no 

plano, em seguida substituir na formalização da representação paramétrica de uma 

circunferência 𝜆: {
𝑥 = 𝑟𝑐𝑜𝑠(𝜃) + 𝑥𝑐
𝑦 = 𝑟 𝑠𝑒𝑛(𝜃) + 𝑦𝑐

, com 0 ≤ 𝜃 ≤ 2𝜋.  

Para o caso em que A(3,2) é o centro e 𝑟 = √17 a medida do raio da circunferência 

𝑐1:{
𝑥 = √17𝑐𝑜𝑠(𝜃) + 3

𝑦 = √17 𝑠𝑒𝑛(𝜃) + 2
, representação paramétrica de 𝑐1 

Ostensivos em jogo: gráfico de circunferência, sistema de equações paramétricas, razões 

trigonométricas, representação paramétrica de uma circunferência, coordenadas do centro e 

medida do raio, gestual, escriturais. 

Não ostensivos: noção de representação paramétrica da circunferência no plano, noção de 

parâmetro, raio e lugar geométrico dos pontos de uma circunferência.   

Nível de conhecimento: mobilizável, a partir das coordenadas do centro e um ponto qualquer 

da circunferência 𝑐1, determinar a medida do raio e em seguida a representação paramétrica da 

circunferência no plano.   

 

Para essa tarefa o quadro em que a tarefa é enunciada, a teoria associada e os quadros 

em que a mesma é resolvida são os mesmos da grade da tarefa 1a. 

Ostensivos gráficos esperados, por meio da articulação entre os pontos de vista 

cartesiano e paramétrico da circunferência no plano, mediados pelo GeoGebra:  
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QUADRO 33-REPRESENTAÇÕES DA CIRCUNFERÊNCIA NO PLANO 

CARTESIANA  

 

CARTESIANA 2 

 
 

 

PARAMÉTRICA 

 

 

 

FONTE: O autor (2015) 

 

Análise da tarefa 2a: 

Técnica: mesma grade da tarefa 1a, agora com coordenadas do centro em 0𝑥 e um ponto 𝐴(0,0) 

da circunferência 𝑐2. 

Para o quadro em que a tarefa é enunciada, a tecnologia, a teoria, os ostensivos em jogo, 

os não ostensivos, os quadros em que a tarefa é resolvida e nível de conhecimento são os 

mesmos da tarefa 1a. 

  

Análise da tarefa 2b:  

Tecnologia: mesma grade da tarefa 1b, nesse caso, sendo C(4,0) o centro e 𝑟 = 4 a medida do 

raio da circunferência 𝑐2:{
𝑥 = 4𝑐𝑜𝑠(𝜃) + 4
𝑦 = 4 𝑠𝑒𝑛(𝜃)

 

Representação paramétrica de 𝑐2. 
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Nível de conhecimento: mesma grade da tarefa 1b, agora com coordenadas do centro como 

origem.  

Como nos casos anteriores os outros elementos da grade correspondem aos da tarefa 

1b. 

 

Análise da tarefa 2c: 

Técnica: Uma circunferência conhecidas a medida do raio, as coordenadas do centro no eixo 

das abscissas e que passa pela origem polar, substituir na respectiva formalização da 

representação polar da circunferência.  

Tecnologia: Utilizar a representação polar de uma circunferência com centro (𝑟0, 0) no eixo 

das abscissas que contém o eixo polar e que passa na origem polar (0,0). 

Se 𝑟0 > 0 →  𝑟 = 2𝑅𝑐𝑜𝑠(𝜃), ou se 𝑟0 < 0 →  𝑟 = −2𝑅𝑐𝑜𝑠(𝜃)  

Nesse caso, sendo C(4,0) o centro e 𝑅 = 4 a medida do raio da circunferência 𝑐2: 𝑟0 =

4 > 0 →  𝑟 = 2.4𝑐𝑜𝑠(𝜃) ↔ 𝑟 = 8cos (𝜃), representação polar da circunferência 𝑐2. 

Ostensivos em jogo: representação polar de uma circunferência, gestual, escriturais. 

Não ostensivos: noção de representação polar da circunferência no plano.  

Nível de conhecimento: mobilizável, a partir das coordenadas do centro como origem polar e 

outro qualquer da circunferência 𝑐2, determinar a medida do raio 𝑅 e em seguida a 

representação polar da circunferência no plano.  

Para os outros elementos da grade considerar a análise da tarefa 1a. 

Ostensivos gráficos esperados, por meio da articulação entre os pontos de vista 

cartesiano e paramétrico da circunferência plana, com mediação e interação do  Winplot:  

 

QUADRO 34-REPRESENTAÇÕES DA CIRCUNFERÊNCIA NO PLANO 2 

CARTESIANA 

 

CARTESIANA

 

        

















x

y

Representação cartesiana

(x-4)^2 +y^2=16

        

















x

y

Representação cartesiana

x^2 +y^2-8x=0
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PARAMÉTRICA 

 
 

 

POLAR 

 

FONTE: O autor (2015) 

 

 

 

Análise da tarefa 3a: 

Técnica: mesma grade da tarefa 1a, agora para coordenadas do centro em 0𝑦 e um ponto 

𝐴(0,0) da circunferência 𝑐3. 

Tecnologia: idem tarefa 1ª, e nesse caso, sendo C(0,-3) o centro e A(0,0) um ponto conhecido 

da circunferência 𝑐3: 

𝑟 = 𝑑(𝐶, 𝐴) = √(0 − 0)2 + (0 + 3)2 → 𝑟 = √9 = 3 

Considerando 𝑃(𝑥, 𝑦) um ponto qualquer da circunferência temos: 𝑑(𝐶, 𝑃) =

𝑑(𝐶, 𝐴) ↔ √(𝑥 − 0)2 + (𝑦 + 3)2 = 3 ↔ 𝑥2 + (𝑦 + 3)2 = 9, equação reduzida da 

circunferência 𝑐3, ou 𝑥2 + 𝑦2 + 6𝑦 = 0, equação geral ou desenvolvida da circunferência 𝑐3. 

Nível de conhecimento: idem a tarefa 1a, agora com coordenadas do centro como origem.  

Os outros elementos seguem a tarefa 1a. 

Análise da tarefa 3b:  

Tecnologia: idem tarefa 1b e, nesse caso, sendo C(0,-3) o centro e 𝑟 = 3 a medida do raio da 

circunferência 𝑐3:{
𝑥 = 3𝑐𝑜𝑠(𝜃)

𝑦 = 3 𝑠𝑒𝑛(𝜃) − 3
         , representação paramétrica de 𝑐3. 

Os outros elementos da grade correspondem aos da tarefa 1b. 

 

Análise da tarefa 3c: 

Tecnologia: Utilizar a representação polar de uma circunferência com centro (0, 𝑟0) no eixo 

das ordenadas e que passa na origem polar (0,0). 

        

















x

y

Representação paramétrica

(x,y) = (4cos(t)+4,4sin(t)); 0.0 <= t <= 2pi

        

















x

y

Representação polar

r = 8cos(t); 0.0 <= t <= 2pi
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Se 𝑟0 > 0 →  𝑟 = 2𝑅𝑠𝑒𝑛(𝜃),  ou se 𝑟0 < 0 →  𝑟 = −2𝑅𝑠𝑒𝑛(𝜃)  
Nesse caso, sendo C(0, -3) o centro e 𝑅 = 3 a medida do raio da circunferência 𝑐3:  

𝑟0 = −3 < 0 →  𝑟 = −2.3𝑠𝑒𝑛(𝜃) ↔ 𝑟 = −6sen (𝜃), representação polar da 

circunferência 𝑐3. 

Os outros elementos correspondem aos da tarefa 2c. 

Ostensivos gráficos esperados, por meio da articulação entre os pontos de vista 

cartesiano e paramétrico da circunferência plana, com mediação e interação do  Winplot:  

 

  QUADRO 35-REPRESENTAÇÕES DA CIRCUNFERÊNCIA NO PLANO 3 

CARTESIANA 

 

CARTESIANA 2 

 
 

 

PARAMÉTRICA 

 
 

 

POLAR 

 

  FONTE: O autor (2015) 

 

Como nos casos anteriores, o plotador gráfico Winplot é utilizado para uma mediação e 

interação com os resultados encontrados. Novamente salientamos que escolhemos o uso do 

       

















x

y

Representação cartesiana

x^2 + (y+3)^2 =9

       

















x

y

Representação cartesiana

x^2+y^2+6y=0

       

















x

y

Representação paramétrica

(x,y) = (3cos(t),3sin(t)-3); 0.0 <= t <= 2pi

       

















x

y

Representação polar

r = -6sin(t); 0.0 <= t <= 2pi
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software Winplot, por considerarmos que não foi trabalhado, com os estudantes, a representação 

polar no GeoGebra, pois exigiria representar a forma polar por equações paramétricas, o que 

consideramos se tratar de uma representação paramétrica, um dos três pontos de vista utilizados 

nessa pesquisa, por isso, para a visualização dos ostensivos gráficos da circunferência plana no 

ponto de vista polar escolhemos trabalhar com o Winplot. 

 

Análise da tarefa 4a: 

Técnica: mesma grade da tarefa 1a, agora com coordenadas do centro na origem. 

Tecnologia: mesma grade da tarefa 1a e, nesse caso, sendo C(0,0) o centro e A(0,10) um ponto 

conhecido da circunferência 𝑐4: 

𝑟 = 𝑑(𝐶, 𝐴) = √(0 − 0)2 + (10 − 0)2 → 𝑟 = 10 

E considerando 𝑃(𝑥, 𝑦) um ponto qualquer da circunferência temos: 𝑑(𝐶, 𝑃) =

𝑑(𝐶, 𝐴) ↔ √(𝑥 − 0)2 + (𝑦 − 0)2 = 10 ↔ 𝑥2 + 𝑦2 = 100, equação reduzida ou canônica da 

circunferência 𝑐4, ou 𝑥2 + 𝑦2 − 100 = 0, equação geral ou desenvolvida da circunferência 𝑐4. 

Nível de conhecimento: mesma grade da tarefa 1a, agora com coordenadas do centro como 

origem.  

 Os outros elementos da grade se identificam aos da tarefa 1a. 

 

Análise da tarefa 4b:  

Tecnologia: mesma grade da tarefa 1b.  

Nesse caso, sendo C(0,0) o centro e 𝑟 = 10 a medida do raio da circunferência 

𝑐4:{
𝑥 = 10𝑐𝑜𝑠(𝜃)

𝑦 = 10𝑠𝑒𝑛(𝜃)
, representação paramétrica de 𝑐4.   

Nível de conhecimento: a grade é a mesma da tarefa 3b.  

Os outros elementos da grade são definidos da mesma forma que os da tarefa 1b. 

 

Análise da tarefa 4c: 

Técnica:  

Técnica 1: uma circunferência, conhecidas a medida do raio, as coordenadas do centro na 

origem polar, substituir na respectiva formalização da representação polar da circunferência.  

Técnica 2: a partir da representação cartesiana, substituir 𝑥  por 𝑟𝑐𝑜𝑠(𝜃) e 𝑦 por 𝑟𝑠𝑒𝑛(𝜃), em 

seguida, isolar o raio vetor 𝑟 para encontrar a representação polar da circunferência. 

Tecnologia: Utilizar a representação polar de uma circunferência com centro (0,0). 
Se 𝑟0 = 0 →  𝜃0 = 0 → 𝑟 = 𝑅  
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Nesse caso, sendo C(0,0) o centro e 𝑅 = 10 a medida do raio da circunferência 𝑐4: 

𝑟 = 10, representação polar da circunferência 𝑐4, ou substituir 𝑥  por 𝑟𝑐𝑜𝑠(𝜃) e 𝑦 por 

𝑟𝑠𝑒𝑛(𝜃) na representação cartesiana da circunferência. 

Sabemos que 𝑥2 + 𝑦2 = 100 é representação cartesiana de 𝑐4: 

𝑥2 + 𝑦2 = 100 ↔ (𝑟𝑐𝑜𝑠(𝜃))
2
+ (𝑟𝑠𝑒𝑛(𝜃))

2
= 100 

↔ 𝑟2(cos2(𝜃) + 𝑠𝑒𝑛2(𝜃)) = 100 ↔ 𝑟2 = 100 ↔ 𝑟 = 10 

  

Os outros elementos da grade correspondem aos indicados para a tarefa 2c. 

Ostensivos gráficos esperados, por meio da articulação entre os pontos de vista 

cartesiano e paramétrico da circunferência plana, com mediação e interação do Winplot:  

 

     QUADRO 36-REPRESENTAÇÕES DA CIRCUNFERÊNCIA NO PLANO 4 

CARTESIANA 

 

CARTESIANA 2 

 
PARAMÉTRICA 

 

POLAR 

 

     FONTE: Autor (2015) 

 

Nesse caso o Winplot é utilizado como uma ferramenta de mediação e interação por 

favorecer o controle dos resultados encontrados, pois podem ocorrer erros na formulação das 
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Representação cartesiana

x^2+y^2=100
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Representação cartesiana

x^2+y^2-100=0
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Representação paramétrica

(x,y) = (10cos(t),10sin(t)); 0.0 <= t <= 2pi

                    









































x

y

Representação polar

r = 10; 0.0 <= t <= 2pi
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representações cartesiana, paramétrica e polar da circunferência e também podem ocorrer erros 

no uso de propriedades algébricas e definição da circunferência durante o desenvolvimento de 

suas representações.  

Podem ocorrer ainda, falta de entendimento do enunciado apresentado nas tarefas 

propostas e dificuldades na representação de pontos localizados nos eixos coordenados. 
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9 A EXPERIMENTAÇÃO E A ANÁLISE A POSTERIORI 

Neste Capítulo, apresentamos a experimentação e a análise a posteriori.  

A presente fase foi caracterizada pela utilização de alguns elementos da Engenharia 

Didática. A experimentação consiste na aplicação e descrição do que aconteceu na sequência 

de ensino. Consequentemente a análise a posteriori é a interpretação dos dados recolhidos 

durante a experimentação e a confrontação dos mesmos com a análise a priori para a validação 

das hipóteses da pesquisa. 

 

9.1 Experimentação, Análise a Posteriori e Validação  

Segundo Artigue (1996, 2010), durante a experimentação são realizadas observações 

sobre as sessões de ensino e as produções escritas dos estudantes em sala ou fora dela.  

É importante também, que na coleta de dados, sejam realizadas gravações em áudio e 

vídeo, imagens fotográficas, arquivos de programas computacionais, pois quanto maior o 

número de informações sobre a experimentação, melhor para a análise a posteriori. Nessa 

pesquisa, além da parte escrita, consideramos importantes os arquivos salvos do Winplot e do 

GeoGebra.  

Na análise a posteriori, apresentamos o que ocorreu, a análise didática dos fenômenos 

observados, as concepções inadequadas e as dificuldades que surgiram no decorrer das 

atividades.  

O confronto entre a análise a priori e a análise a posteriori, levando-se em consideração 

a questão de pesquisa, os fundamentos teóricos e as hipóteses de pesquisa, permitem avaliar a 

eficácia da sequência de ensino para o processo de ensino e aprendizagem, subsidiando a 

conclusão deste trabalho.  

Na conclusão, é analisada se a questão de pesquisa “No estudo de curvas planas, como 

reta e circunferência, a articulação de suas diferentes representações (cartesiana, paramétrica 

e polar) favorece o entendimento desses objetos de ensino?” foi respondida de acordo com as 

questões originárias dessa questão central. 

 

Experimentação  

A aplicação da sequência de ensino com estudantes do ensino médio durou duas 

semanas, sendo uma sessão por semana com duração de 1 hora e 40 minutos cada, totalizando 
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4 horas-aulas com duração de 50 minutos cada.  As sessões foram distribuídas da seguinte 

forma: 

Sessão I: Pontos de vista cartesiano, paramétrico e polar da reta no plano.  

Sessão II: Pontos de vista cartesiano, paramétrico e polar da circunferência no plano.   

 

A Organização da Experimentação 

A sequência experimental se desenvolveu em três etapas. 

Em todas as etapas, o professor é o pesquisador. 

 

Familiarização do Estudante com os softwares Winplot e GeoGebra 

 

Antes da aplicação da sequência de ensino, realizamos algumas atividades com os 

dezesseis estudantes participantes da pesquisa para familiarização com os softwares Winplot e 

GeoGebra. Foi realizada uma oficina, com duração de 1hora e 40minutos (duas horas-aulas).  

Apresentamos atividades que proporcionassem o reconhecimento por parte dos 

estudantes, com o uso desses softwares, que seriam importantes para a experimentação como: 

 

-  O plano cartesiano e a localização de coordenadas no plano; 

-  A equação reduzida da reta e os coeficientes angular e linear; 

-  Equações paramétricas da reta; 

-  Funções: afim, linear, quadrática, cúbica, exponencial e algumas trigonométricas;  

-  A conversão de ângulos de graus para radianos; 

-  Resolução de equações do 1º e 2º grau; 

-  Variável e parâmetro de uma função. 

 

A familiarização com os softwares Winplot e GeoGebra, que não será aqui analisada, 

foi útil na medida em que propiciou aos estudantes um primeiro contato com a Geometria 

Analítica a partir de conceitos mobilizados, como funções afim e quadrática e seus ostensivos 

gráficos, importantes para a sequência de ensino. É importante ressaltar, que esse é um primeiro 

contato com os softwares e a Geometria Analítica, mas que os estudantes já haviam 

desenvolvido o estudo de reta e circunferência sem fazer a articulação entre os três pontos de 

vista e o processo de visualização dessas curvas por meio do ambiente informático, nesse caso, 

os softwares Winplot e GeoGebra.  
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Experimentação das Duas Primeiras Sessões 

Após a familiarização com as ferramentas dos softwares Winplot e GeoGebra, iniciamos 

as sessões, que foram desenvolvidas inicialmente no ambiente papel e lápis, e em seguida no 

ambiente informático. 

Nas duas sessões os dezesseis estudantes estavam presentes, e foram divididos em 

duplas.  

Os grupos, em dupla, foram divididos da seguinte forma: 

G1: estudantes N e S 

G2: estudantes Fe e Fla 

G3: estudantes D e L 

G4: estudantes G e A 

G5: estudantes M e Al 

G6: estudantes Gi e V 

G7: estudantes Giu e R 

G8: estudantes Ar e Na 

 

Nesta fase da experimentação, procuramos propiciar ambientes adequados aos 

estudantes, que favorecessem a articulação das representações cartesiana, paramétrica e polar 

de reta e circunferência no plano. 

Após realizarem as tarefas propostas, de cada sessão, no ambiente papel e lápis, os 

estudantes foram para o ambiente informático para explorar, conjecturar e confirmar por meio 

dos ostensivos gráficos que as diferentes formas de representação, ou seja, as diferentes 

equações representavam um mesmo objeto matemático, no caso, retas e circunferências, o que 

segundo Valente (1993) significa “pensar matematicamente”. Mas, contrariando a proposta da 

tarefa 1 na sessão 2, os estudantes preferiram utilizar o Winplot no lugar do GeoGebra, 

provavelmente, devido as tarefas da primeira sessão que foram propostas com o uso desse 

software.  

   

Experimentação das Atividades Referentes as Tarefas nos Dois Ambientes 

 

Nesta etapa, temos por objetivo investigar como os estudantes, diante de dois ambientes, 

um papel e lápis e outro informático, compreendem a noção de reta e circunferência no plano, 

e a formalização de suas equações, na forma cartesiana, paramétrica e polar.   
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As atividades produzidas, no ambiente papel e lápis, a partir das tarefas propostas são 

retomadas para serem exploradas no ambiente informático com o uso do plotador gráfico 

Winplot.  

Nos dois ambientes, os estudantes deveriam desenvolver as tarefas relacionadas com as 

noções de: reta, circunferência, coeficiente angular, coeficiente linear, alinhamento de pontos, 

raio, coordenadas do centro, distância entre dois pontos no plano, equação reduzida ou geral da 

reta e da circunferência. As atividades produzidas permitiram investigar como a articulação 

entre os pontos de vista cartesiano, paramétrico e polar favorece o entendimento de reta e 

circunferência no plano. 

Com relação ao horário, as sessões sempre tiveram início às 08h20 com término previsto 

para 10h00.   

 

A Coleta de Dados 

As análises se apoiam nos seguintes dados coletados: 

1) Folhas de sulfite com o desenvolvimento das atividades em função das tarefas 

propostas. 

2) Arquivos digitais dos ostensivos gráficos salvos. 

 

Público Alvo 

O projeto de pesquisa foi submetido à aprovação da diretora e do coordenador 

pedagógico de um colégio particular, da cidade de São Bernardo do Campo, que oferece ensino 

fundamental e médio. 

O projeto foi apresentado aos estudantes do 3º ano do ensino médio, em forma de curso, 

não havendo pré-seleção para a participação. E todos os 16 estudantes se comprometeram a 

participar do curso e tiveram frequência regular. 

Antes de iniciar a sequência de ensino, apresentamos aos estudantes nosso projeto de 

pesquisa, procurando estabelecer como seriam desenvolvidas as sessões e a relação professor 

(pesquisador) e estudante. 

Nesse sentido o pesquisador procurou, inicialmente, em cada uma das sessões, antes da 

execução das tarefas, mediar o entendimento das passagens entre as três representações da reta 

e da circunferência presentes na sequência de ensino e explorar o entendimento dos lugares 
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geométricos dos pontos ou traços dessas curvas planas, que favorecem a dedução e a 

formalização dessas representações. 

Na sessão II, ao tratar da representação polar da circunferência, o pesquisador procurou 

justificar a formalização de sua equação (𝑅2 = 𝑟2 + 𝑟𝑂
2 − 2𝑟𝑟𝑂cos (𝜃 − 𝜃𝑂)), conforme      

quadro 26 da página 219, revisitando conceitos da trigonometria e, em seguida, a partir dessa 

representação, procurou deduzir os casos particulares que seriam propostos como tarefas.  

 Ficou claro para os estudantes que não teriam uma nota como resultado do curso, mas 

seriam avaliadas as suas ações sobre as atividades propostas pela pesquisa. 

Após explicar o trabalho a ser realizado para os estudantes recolhemos os documentos 

assinados pelos pais que correspondem ao TCLE (Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido), apresentado para o Comitê de Ética que analisou o projeto e apresentou um 

parecer favorável, conforme Anexo I. 

 

Análise das Observações das Duas Sessões 

Neste momento, descrevemos como os estudantes desenvolveram as atividades das 

tarefas propostas, procurando interpretar a produção dos estudantes nos dados coletados da 

experimentação.  

Assim na primeira sessão, observamos atividades desenvolvidas sobre reta e, na segunda 

sessão sobre circunferência, que articulam as representações cartesiana, paramétrica e polar. 

 

Análise da Sessão I: Pontos de Vista Cartesiano, Paramétrico e Polar da Reta no Plano 

No ambiente papel e lápis, os estudantes deveriam escolher dois pontos de uma reta no 

plano e, em seguida, desenvolver as representações cartesiana, paramétrica e polar dessa reta, 

utilizando papel, lápis e caneta, com acesso ao material didático produzido para essa sessão. 

Em um segundo momento, utilizar um ambiente informático para explorar as suas 

respostas, tendo como finalidade investigar como os estudantes, mediados por esses ambientes, 

compreendem a noção de reta no plano e a formalização de sua equação, na representação 

cartesiana, paramétrica e polar.  

Analisar como a articulação das diferentes representações, cartesiana, paramétrica e 

polar, favorece a identificação da reta no plano.  

Resumimos no quadro 37 as representações e os ostensivos gráficos da reta no plano 

determinada pelos estudantes. 
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 QUADRO 37-TAREFA 1: REPRESENTAÇÕES DA RETA G1 

Representação: Ostensivo gráfico: 

CARTESIANA G1 

CARTESIANA G1 (2) 

 
PARAMÉTRICA E POLAR G1 

 

 

CORREÇÃO APÓS A MEDIAÇÃO E 

INTERAÇÃO: 

 

 

 

       

















x

y

3y-x-1=0

         

















x

y

3y-x-3=0

         

















x

y

y = 1/3x+1
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PARAMÉTRICA E POLAR G1 

 

 

 

FONTE: O autor (2015) 

 

Observa-se que, no ambiente papel e lápis a equação geral da reta não condiz com a 

equação reduzida, apresentando erro nos cálculos. Após a exploração das representações no 

Winplot, a dupla G1 conseguiu reavaliar a representação cartesiana da reta e desenvolver 

parcialmente a tarefa, pois ao trabalhar com o ostensivo gráfico da representação paramétrica 

da reta trocou as equações, provavelmente por confundir abscissa e ordenada. Essa situação não 

foi prevista na análise a priori.  

Nas demais representações cartesiana e polar, como previsto, a dupla obteve êxito na 

articulação entre esses pontos de vista da reta. 

 

 

         

















x

y

(x,y) = (3+1t,6+3t); -10 <= t <= 10

         

















x

y

r = 3/(-cos(t)+3sin(t)); 0.0 <= t <= 2pi
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  QUADRO 38-TAREFA 1: REPRESENTAÇÕES DA RETA G2 

Representação : Ostensivo gráfico: 

 

CARTESIANA G2 

 

 

                

               PARAMÉTRICA G2 

 

 

 

        POLAR G2 

 

 

   FONTE: O autor (2015) 

       

















x

y

y = -13/5 x -9/5

       

















x

y

(x,y) = (2-5t,-7+13t); 0.0 <= t <= 2pi

       

















x

y

r = -9/(13cos(t)+5sin(t)); 0.0 <= t <= 2pi
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Observa-se que os estudantes escolhem dois pontos A e B quaisquer, como pedido no 

enunciado e determinam corretamente as diferentes representações nas formas cartesiana, 

paramétrica e polar, o que lhes permite explorar suas representações gráficas no Winplot. Isso 

nos conduz a considerar que a dupla G2 obteve êxito na articulação das representações 

cartesiana, paramétrica e polar da reta com os ostensivos gráficos, como previsto na análise a 

priori.  

 

QUADRO 39-TAREFA 1: REPRESENTAÇÕES DA RETA G3 

Representação : Ostensivo gráfico: 

 

CARTESIANA G3 

 

 

 

PARAMÉTRICA G3 

 

 

             





























x

y

y = -4/3 x +19/3

             





























x

y

(x,y) = (7-3t,-3+4t); 0.0 <= t <= 2pi
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POLAR G3 

 

 

   FONTE: O autor (2015) 

 

Da mesma forma que a dupla G2, os estudantes da dupla G3 desenvolvem a tarefa 

utilizando as técnicas e tecnologias previstas na análise a priori.  

 

 QUADRO 40-TAREFA 1: REPRESENTAÇÕES DA RETA G4 

Representação : Ostensivo gráfico: 

 

CARTESIANA G4

 

 

             





























x

y

r = -19/(-4cos[t]-3sin[t]); 0.0 <= t <= 2pi

                        





























































x

y

y = 14/3 x -19

-3y+14x-57=0
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PARAMÉTRICA G4 

 

 

 

POLAR G4 

 

 

   FONTE: O autor (2015) 

 

A dupla G4 utiliza as técnicas e tecnologias prevista na análise a priori e é capaz de 

realizar uma correção de propriedades algébricas na equação geral da reta observando que 3𝑦 =

14𝑥 − 19 não equivale a −3𝑦 + 14𝑥 − 57 = 0, após a articulação entre os ostensivos de 

representação algébrica (equações) e o ostensivo de representação gráfico. 

 

 

 

 

 

                        





























































x

y

(x,y) = (3+3t,-5+14t); -10 <= t <= 10

                        





























































x

y

r = 57/[-3sin(t)+14cos(t)]; 0.0 <= t <= 2pi
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   QUADRO 41-TAREFA 1: REPRESENTAÇÕES DA RETA G5 

Representação : Ostensivo gráfico: 

CARTESIANA G5 

 

 

 

 

PARAMÉTRICA G5 

 

 

 

 

POLAR G5 

 

 

    FONTE: O autor (2015) 

       

















x

y
y = 1/2x+7/2

x-2y+7=0

       

















x

y

(x,y) = (1-2t,4-t); 0.0 <= t <= 2pi

       

















x

y

r = -7/(cos(t)-2sin(t)); 0.0 <= t <= 2pi
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A dupla G5 utiliza os encaminhamentos previstos na análise a priori.  

 

   QUADRO 42-TAREFA 1: REPRESENTAÇÕES DA RETA G6 

Representação: Ostensivo gráfico: 

 

CARTESIANA G6 

 

 

 

 

PARAMÉTRICA G6 

 

 

 

 

POLAR G6 

 

 

 

    FONTE: O autor (2015) 

       

















x

y

y = (33+x)/8

33+x-8y=0

       

















x

y

(x,y) = (7-8t,5-t); 0.0 <= t <= 2pi

       

















x

y

r = -33/(cos(t) - 8sin(t)); 0.0 <= t <= 2pi
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A dupla G6 optou pelo uso do determinante para obter a representação cartesiana da reta 

e, ao final, verifica-se que ainda falta um entendimento de coeficientes angular e linear, pois, 

ao invés de apresentar a equação reduzida da reta como 𝑦 =
𝑥

8
+

33

8
  preferiu representar como  

𝑦 =
𝑥+33

8
, o que pode estar associado a dificuldades em relação à noção de números racionais. 

Em relação ao desenvolvimento da tarefa proposta observamos que as técnicas e 

tecnologias utilizadas são as previstas na análise a priori.   

 QUADRO 43-TAREFA 1: REPRESENTAÇÕES DA RETA G7 

Representação: Ostensivo gráfico: 

CARTESIANA G7

 

 

 

PARAMÉTRICA G7 

 
 

 

       

















x

y

y = -9/5x+7/5

       

















x

y

(x,y) = (-2+5t,5-9t); 0.0 <= t <= 2pi
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POLAR G7 

 
 

   FONTE: O autor (2015)  

 

É evidente que as representações cartesiana e polar foram corrigidas após a mediação e 

interação com o Winplot. E no geral a dupla G7 obteve os mesmos resultados, referente a 

articulação realizada pela dupla G3. Infelizmente não foi possível resgatar a escrita antes do 

ambiente informático, pois a sequência de ensino foi aplicada nas duas aulas propostas, uma 

para a representação e outra para o ostensivo gráfico, e não houve tempo hábil para registrar os 

dados antes das rasuras efetuadas pelos estudantes, e esta ocorrência não foi prevista na análise 

a priori. Porém, como previsto, o ambiente informático auxiliou na correção das representações 

incorretas da reta que passa por dois pontos, sendo que esses pontos eram escolhidos pelos 

estudantes, o que conduziu a diferentes retas e que permitiu conjecturar sobre o fato de se tratar 

de diferentes representações de uma mesma reta a partir da mediação por meio da visualização 

do gráfico no ambiente informático.   

   QUADRO 44-TAREFA 1: REPRESENTAÇÕES DA RETA G8 

Representação: Ostensivo gráfico: 

CARTESIANA G8 

 
 

       

















x

y

r = 7/(9cos(t)+5sin(t)); 0.0 <= t <= 2pi

                     











































x

y

y = -1/2x+11/2

2y+x-11=0
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PARAMÉTRICA G8 

 

 

 

 

RETA POLAR G8 

 

 

    FONTE: O autor (2015) 

 

A dupla G8 utiliza as técnicas e tecnologias previstas na análise a priori. 

Observamos que as duplas G1, G2, G3, G4, G5, G6. G7 e G8 utilizaram as técnicas e 

tecnologias previstas na análise a priori com a dupla G1 apresentando um erro que parece estar 

associado à confusão entre abscissa e ordenada, as duplas G4 e G7 pareceram apresentar 

dificuldades com as propriedades algébricas e a  dupla G6 pode ter tido dificuldades com a 

representação e propriedades dos números racionais e/ou com as noções de coeficiente angular 

e linear.  

É importante ressaltar que as dificuldades dos estudantes correspondem a 

conhecimentos retrospectivos que são supostos disponíveis quando se introduz a noção de reta 

em Geometria Analítica, ou seja, o desenvolvimento das diferentes representações de uma reta 

e a visualização de seus respectivos ostensivos gráficos possibilita conjecturar sobre as 

                     











































x

y

(x,y) = (3+4t,4-2t); -10 <= t <= 10

                     











































x

y

r = 11/(cos(t)+2sin(t)); 0.0 <= t <= 2pi
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propriedades de uma reta e a verificar a existência de conhecimentos retrospectivos que ainda 

não são disponíveis para determinados estudantes.  

Na sequência apresentamos a análise do trabalho dos estudantes desenvolvido na sessão 

II. 

 

Análise da Sessão II: Pontos de Vista Cartesiano, Paramétrico e Polar da Circunferência 

no Plano 

 No ambiente papel e lápis, os estudantes deveriam escolher dois pontos, um como 

coordenadas do centro e outro pertencendo a uma circunferência no plano e, em seguida, 

desenvolver as representações cartesiana, paramétrica e polar da mesma. Os estudantes tinham 

acesso ao material didático produzido para essa sessão, ou seja, as diferentes formas de 

representação de uma circunferência e os meios para efetuar a passagem de uma representação 

para outra. 

Em um segundo momento foi pedido para os mesmos utilizarem um ambiente 

informático para uma mediação e interação com as suas respostas. 

Tendo como finalidade investigar como os estudantes, diante desses dois ambientes, 

compreendem a noção de circunferência no plano e a formalização de sua equação, nas 

representações cartesiana, paramétrica e polar; buscamos analisar como a articulação das 

diferentes representações favorece a identificação da circunferência no plano.  

Para cada tarefa realizada, resumimos como no quadro 45 as representações da 

circunferência determinada pelas duplas de estudantes, e os ostensivos gráficos dessas 

circunferências no plano. 

 

   QUADRO 45-TAREFA 1: REPRESENTAÇÕES DA CIRCUNFERÊNCIA G1 

Representação: Ostensivo gráfico: 

 

CARTESIANA E PARAMÉTRICA-G1 

 

 

 

a) 

 

                 



































x

y

(x-3)^2+(y-5)^2=37
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b) 

 

   FONTE: O autor (2015) 

 

Na tarefa 1, a dupla G1, após utilizar o Winplot, contrariando a proposta de utilizar o 

GeoGebra, foi capaz de efetuar a articulação das representações cartesiana e paramétrica por 

eles determinadas com os ostensivos gráficos da circunferência como previsto na análise a 

priori.  

 

   QUADRO 46-TAREFA 2: REPRESENTAÇÕES DA CIRCUNFERÊNCIA G1 

Representação: Ostensivo gráfico: 

CARTESIANA, PARAMÉTRICA E POLAR 

G1 

  
 

a)  

 

 

 

 

 

 

                 



































x

y

(x,y) = (sqrt(37)*cos(t)+3,sqrt(37)*sin(t)+5); 0.0 <= t <= 2

        









x

y

(x-7)^2+y^2=7
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b) 

 

c) 

 

Após explorar, conjecturar e confirmar o 

ostensivo gráfico no Winplot: 

 

CARTESIANA, PARAMÉT. E POLAR 

G1(2) 

a) 

 

        









x

y

(x,y) = (sqrt(7) cos(t)+7,sqrt(7) sin(t)); 0.0 <= t <= 2pi

        

















x

y

r = 2 sqrt(7) cos(t); 0.0 <= t <= 2pi

                   





































x

y

(x-7)^2+y^2=49



258 
 

 

 

 

 

b) 

 

c)

 

    FONTE: O autor (2015) 

 

Observa-se que, no ambiente papel e lápis, a dupla obteve representações da 

circunferência que não condizem com as coordenadas dos pontos escolhidos, apresentando erro 

na definição de circunferência previsto na análise a priori. 

Após exploração e conjecturas sobre o ostensivo gráfico no ambiente informático, a 

dupla G1 conseguiu identificar a representação cartesiana e paramétrica da circunferência, 

porém, a representação polar não condiz com o ostensivo gráfico, pois 𝑟 = 2 − 7cos (𝑡) é 

                   





































x

y

(x,y) = (7*cos(t)+7,7*sin(t)); 0.0 <= t <= 2pi

                   





































x

y

r = 2*7cos(t); 0.0 <= t <= 2pi
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diferente de 𝑟 = 2 ∗ 7cos (𝑡). Nesse caso, identificamos que a dupla se confunde com 

propriedades algébricas, erro esse previsto na análise a priori. 

 

QUADRO 47-TAREFA 3: REPRESENTAÇÕES DA CIRCUNFERÊNCIA G1 

Representação: Ostensivo gráfico: 

CARTESIANA, PARAMÉT. E POLAR G1 (3) 

 

 

 

a) 

 
b) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       















x

y

x^2+(y-2)^2=2

       















x

y

(x,y) = (sqrt(2)*cos(t),sqrt(2)*sin(t)+2); 0.0 <= t <= 2pi
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c) 

 
Após explorar, conjecturar e confirmar o ostensivo 

gráfico no Winplot: 

CARTESIANA, PARAMÉT. E POLAR G1 (3) 2 

 

 

a) 

 
b) 

 
 

 

 

 

       

















x

y

r = 2 sqrt(2) cos(t); 0.0 <= t <= 2pi

       















x

y

x^2+(y-2)^2=4

       















x

y

(x,y) = (2*cos(t),2*sin(t)+2); 0.0 <= t <= 2pi
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c) 

 

 
FONTE: O autor (2015) 

 

 

Na tarefa 3, ao explorar o ambiente papel lápis, a dupla não conseguiu êxito nas 

representações da circunferência, obtendo representações da circunferência, mas que não 

condizem com as coordenadas dos pontos escolhidos, apresentando erro na definição de 

circunferência previsto na análise a priori. 

 Como no estudo da reta, podem ser erros que correspondem a conhecimentos 

retrospectivos supostos disponíveis, pois são estudantes do terceiros ano do ensino médio.  

Nessa dupla, evidenciam-se dificuldades de interpretação em termos da definição de 

lugar geométrico de uma circunferência. 

Após a mediação e interação do ambiente informático, a dupla obteve êxito nas 

representações cartesiana e polar. Observamos que a representação paramétrica não condiz com 

o ostensivo gráfico, pois 𝑥 = 2 + cos (𝑡) e 𝑦 = 2 − 𝑠𝑒𝑛(𝑡) + 2 é diferente de             𝑥 =

2cos (𝑡) e 𝑥 = 2𝑠𝑒𝑛(𝑡) + 2. Nesse caso, como exposto anteriormente, a dupla se confunde com 

operações algébricas, erro esse previsto na análise a priori, ou ao transcrever a representação 

para o papel se equivocaram.  

Em função da persistência do erro sobre as operações, o professor/pesquisador indagou 

a dupla sobre o erro, o que fez com que os componentes do grupo percebessem o erro, que já 

tinha sido observado por eles por meio do ostensivo gráfico, mas essas evidências não são 

suficientes para que os estudantes da dupla possam explicitar suas dificuldades, o que justifica 

a dificuldade em controlar os resultados encontrados. 

 

 

       















x

y

r = 2*2*sin(t); 0.0 <= t <= 2pi
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QUADRO 48-TAREFA 4: REPRESENTAÇÕES DA CIRCUNFERÊNCIA G1 

Representação: Ostensivo gráfico: 

 

CARTESIANA, PARAMÉT. E POLAR G1 (5) 

 

 

a) 

 

 
b) 

 

 

 
FONTE: O autor (2010) 

                 

































x

y

x^2+y^2=48

                 

































x

y

(x,y) = (sqrt(48)*cos(t),sqrt(48)*sin(t)); 0.0 <= t <= 2pi

                 

































x

y

r = sqrt(48); 0.0 <= t <= 2pi
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Na tarefa 4, a dupla apresentou no ambiente papel e lápis cálculos incorretos, 

considerando o raio com medida √48 u.m. ao invés de √52 u.m, um erro que corresponde ao 

cálculo da potenciação, conhecimento retrospectivo considerado disponível. 

No ambiente informático, a dupla não conseguiu identificar esse erro. Salientamos que 

por meio do ostensivo gráfico os estudantes não poderiam perceber o erro de cálculo, mas se o 

software tem uma calculadora eles poderiam controlar o resultado numérico, o que não foi 

previsto na análise a priori. 

Nesse caso, se a diferença nas medidas de algum elemento como o raio com medida 

√48 u.m. ao invés de √52 u.m, por exemplo, for imperceptível aos olhos do estudante, a 

visualização da circunferência pelo ostensivo gráfico não permite controlar esse resultado.  

A escolha dos pontos pelos estudantes dificultou a interpretação dos resultados, o que 

não foi previsto na análise a priori, pois erros de cálculo como a potenciação e a raiz quadrada 

aproximada foram supostos como conhecimentos retrospectivos disponíveis, mas essas 

dificuldades nos parecem importantes e devem ser explicitadas quando se pretende desenvolver 

um controle visual.  

É importante observar o interesse de deixar os estudantes escolherem os pontos, pois os 

mesmos fizeram a escolha de forma aleatória, diferente do que se faz institucionalmente, pois, 

em geral, nos materiais didáticos os pontos conduzem a raízes exatas o que facilitaria a 

identificação do erro, mas não nos permitiria identificar que os estudantes dessa dupla 

apresentam dificuldades associadas ao cálculo com números reais, ou seja, a forma de trabalho 

permitiu identificar dificuldades previstas na análise a priori e, em particular, outras não 

previstas que correspondem a conhecimentos retrospectivos supostos disponíveis. 

 

   QUADRO 49-TAREFA 1: REPRESENTAÇÕES DA CIRCUNFERÊNCIA G2 

Representação: Ostensivo gráfico: 

 

CARTESIANA E PARAMÉTRICA G2 

 

 

a) 

 

             

























x

y

(x-2)^2 + (y-4)^2 = 26
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b) 

 
   FONTE: O autor (2015) 

 

Na tarefa 1, da mesma forma que o grupo G1, os estudantes utilizaram o Winplot para 

visualizar as representações gráficas a partir das representações determinadas no ambiente 

papel e lápis.  

Ressaltamos, mais uma vez, a importância de deixar a cargo dos estudantes a escolha 

dos pontos, pois isso conduz o estudante a observar algumas características das representações 

gráficas para concluir que representam uma circunferência cujas características visuais são as 

mesmas. Certamente, trata-se de uma observação inicial que permite apenas conjecturar, por 

meio do ostensivo gráfico, que os diferentes ostensivos de representação algébricos permitem 

representar uma mesma circunferência e assim podemos utilizar a representação mais 

conveniente em função da tarefa que precisamos resolver.  

   QUADRO 50-TAREFA 2: REPRESENTAÇÕES DA CIRCUNFERÊNCIA G2 

Representação: Ostensivo gráfico: 

 

CARTESIANA, PARAMÉTRICA E POLAR G2

 

a) 

 

             

























x

y

(x,y) = (sqrt(26) cos (t) + 2,sqrt(26) sin (t) + 4); 0.0 <= 

       



















x

y

(x-1)^2 + (y-3)^2 = 10



265 
 

 

b) 

 
c) 

 
 

   FONTE: O autor (2015)  

 

Na tarefa 2, observa-se que antes da exploração no ambiente informático, a dupla G2 se 

equivocou ao apresentar coordenadas do centro fora do eixo 0𝑥, como proposta da tarefa, e em 

seguida, após obter o ostensivo gráfico no Winplot, a dupla não conseguiu conjecturar e refutar 

as representações cartesiana e paramétrica que não estavam de acordo. O que ocorreu nesse 

caso é que as coordenadas do centro deveriam ser, conforme representação polar, (√10, 0) e 

não (1,3), e um ponto 𝐴(0,0) da circunferência, como um caso particular da representação 

polar. Um possível erro previsto na análise a priori. Assim, em função das dificuldades 

apresentadas a dupla não conseguiu reavaliar o trabalho realizado.  

Mais uma vez, podemos considerar a importância de dar instruções precisas aos 

estudantes, mas deixar que eles escolham os pontos a partir dessas instruções, pois no caso 

       



















x

y

(x,y) = (sqrt(10) cos (t) + 1,sqrt(10) sin (t) + 3); 0.0 <= 

        

















x

y

r = 2sqrt(10)cos(t); 0.0 <= t <= 2pi
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acima foi possível identificar que os estudantes apresentam dificuldades associadas à 

representação de pontos no plano, conhecimento retrospectivo suposto disponível e que não 

poderia ser identificado se os pontos fossem dados pelo pesquisador, como ocorre 

habitualmente nos materiais didáticos, ou seja, nos materiais que correspondem às relações 

institucionais existentes e que marcam as relações pessoais desenvolvidas pelos estudantes. 

 

   QUADRO 51-TAREFA 3: REPRESENTAÇÕES DA CIRCUNFERÊNCIA G2 

Representação: Ostensivo gráfico: 

 

CARTESIANA, PARAMÉTRICA E POLAR G2 (2) 

 

 

  
 

a) 

 

 
b) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     











x

y

(x-1)^2+(y-2)^2=5

     











x

y

(x,y) = (sqrt(5)cos(t)+1,sqrt(5)sin(t)+2); 0.0 <= t <= 2pi
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c) 

 

 
   FONTE: O autor (2015) 

 

Na tarefa 3, observa-se que a dupla G2 teve os mesmos problemas ocorridos na tarefa 

2, agora com o centro no eixo 0𝑦, o que parece corresponder à mesma dificuldade, ou seja, 

representação de pontos no plano que não foi prevista na análise a priori por se tratar de um 

conhecimento retrospectivo suposto disponível.  

 

   QUADRO 52-TAREFA 4: REPRESENTAÇÕES DA CIRCUNFERÊNCIA G2 

Representação: Ostensivo gráfico: 

 

CARTESIANA, PARAMÉTRICA E POLAR 

G2 (3) 

 
 

 

 

 

 

a) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     











x

y

r = 2sqrt(5)sin(t); 0.0 <= t <= 2pi

       

















x

y

x^2+y^2=17
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b)  

 
c) 

 
 

   FONTE: O autor (2015) 

 

Na tarefa 4, como se trata do caso mais simples, pois o centro é o ponto (0, 0) 

habitualmente utilizado nos materiais didáticos, ou seja, uma tarefa institucionalizada, a dupla 

G2 foi capaz de efetuar a articulação das representações da circunferência, o que reforça nossa 

hipótese de que esses estudantes têm dificuldades com a representação de pontos no plano, ou 

seja, eles têm dificuldades de identificar os pontos do plano dados por uma propriedade 

específica.  

 

 

 

 

       

















x

y

(x,y) = (sqrt(17)cos(t),sqrt(17)sin(t)); 0.0 <= t <= 2pi

       

















x

y

r = sqrt(17); 0.0 <= t <= 2pi
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   QUADRO 53-TAREFA 1: REPRESENTAÇÕES DA CIRCUNFERÊNCIA G3 

Representação: Ostensivo gráfico: 

 

CARTESIANA E PARAMÉTRICA G3 

 

 
 
 

 
 

 

a) 

 
b) 

 
 

   FONTE: O autor (2015) 

 

Na tarefa 1, a dupla G3 seguiu o mesmo raciocínio da dupla G1 que corresponde ao 

encaminhamento indicado na análise a priori. Interessante observar que ao invés de 𝑥2 ou 𝑦2 

preferiu 𝑥𝑥 e 𝑦𝑦 no plotador gráfico, talvez não entendesse que o símbolo “^” estabelece no 

Winplot que x^2 = 𝑥2, o que pode também indicar uma dificuldade associada à potenciação. 

 

 

 

 

 

 

               





























x

y

xx+yy=41
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y

(x,y) = (sqrt(41)cos(t),sqrt(41)sin(t)); 0.0 <= t <= 2pi
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   QUADRO 54-TAREFA 2: REPRESENTAÇÕES DA CIRCUNFERÊNCIA G3 

Representação: Ostensivo gráfico: 

 

CARTESIANA, PARAMÉTRICA. E POLAR 

G3(2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)  

 
b) 

 
c) 

 
    FONTE: O autor (2015)  
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y

(x-5)^2+yy=25
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y

(x,y) = (5cos(t)+5,5sin(t)); 0.0 <= t <= 2pi

           























x

y

r = 10cos(t); 0.0 <= t <= 2pi
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Na tarefa 2, a dupla G3, após explorar e conjecturar a representação, no ambiente papel 

e lápis, e confirmar o ostensivo gráfico no Winplot, foi capaz de articular as representações 

cartesiana, paramétrica e polar da circunferência, como previsto na análise a priori. Também, 

observamos que o ambiente informático permitiu identificar que a dupla confundiu a tarefa 2 

com a tarefa 3, em função da dificuldade de identificar pontos no plano dado por uma 

propriedade o que já havia ocorrido com a dupla G2. Essa confusão era prevista na análise a 

priori, mas nos parece que vai além de uma simples troca, estando associada à falta de 

conhecimento retrospectivo sobre as noções de abscissa e ordenada de um ponto, o que não foi 

previsto na análise a priori por se tratar de um conhecimento retrospectivo suposto disponível. 

  
   QUADRO 55-TAREFA 3: REPRESENTAÇÕES DA CIRCUNFERÊNCIA G3 

Representação: Ostensivo gráfico: 

 

CARTESIANA, PARAMÉTRICA E POLAR 

G3(3) 

 

 

 

 

 

a)  

 

b)  

 

             



























x

y

xx+(y-5)^2=25

             



























x

y

(x,y) = (5cos(t),5sin(t)+5); 0.0 <= t <= 2pi
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c) 

 

    FONTE: O autor (2015) 

 

Na tarefa 3, a dupla G3 após explorar os dois ambientes, obteve êxito na articulação das 

representações cartesiana, paramétrica e polar com os ostensivos gráficos da circunferência, 

como previsto na análise a priori. É importante observar que tanto para a tarefa 2, como para a 

tarefa 3, a dupla utiliza pontos encontrados habitualmente nos materiais didáticos, o que pode 

ter sido uma escolha pensada, mas também pode se tratar da utilização de situações de 

referência.  

Isso mostra a importância do momento de institucionalização dos resultados 

encontrados pelos estudantes, pois nesse momento as duplas apresentariam seus resultados e a 

discussão permitiria mostrar que podemos escolher pontos quaisquer, desde que estes 

satisfaçam as condições dadas no enunciado, mas que é possível encontrar pontos mais 

adequados que facilitam a execução do trabalho matemático assim como o controle dos 

resultados encontrados. 

Neste ponto observamos que os estudantes que utilizam situações de referência podem 

ser considerados aqueles para os quais os conhecimentos matemáticos em jogo na tarefa estão 

no nível disponível, pois os mesmos são capazes de adaptá-los em uma situação que difere das 

habitualmente encontradas. 

 

 

 

 

             



























x

y

r = 10sin(t); 0.0 <= t <= 2pi
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QUADRO 56-TAREFA 4: REPRESENTAÇÕES DA CIRCUNFERÊNCIA G3 

Representação: Ostensivo gráfico: 

 

CARTESIANA, PARAMÉTRICA E POLAR 

G3(4) 

 

 

a)  

 
 

b)  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             





























x

y

xx+yy=25
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y

(x,y) = (5cos(t),5sin(t)); 0.0 <= t <= 2pi
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c) 

 
 

FONTE: O autor (2015) 

 

Na tarefa 4, a dupla G3 deixa evidente as marcas da relação institucional sobre as 

relações pessoais dos dois estudantes, pois os mesmo escolhem pontos associados a exemplos 

que, em geral, são tratados pelo ensino habitual.  

 

QUADRO 57- TAREFA 1: REPRESENTAÇÕES DA CIRCUNFERÊNCIA G4 

Representação: Ostensivo gráfico: 

 

CARTESIANA E PARAMÉTRICA G4 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 

 
b) 

             





























x

y

r = 5; 0.0 <= t <= 2pi

     













x

y

(x-4)^2+(y-1)^2=5
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    FONTE: O autor (2015) 

 

Na tarefa 1, a dupla G4 obteve a mesma articulação das representações realizadas pela 

dupla G1, porém a equação geral não condiz com a equação reduzida da circunferência e esse 

erro não foi constatado pela dupla, previsto na análise a priori. 

 

 

   QUADRO 58-TAREFA 2: REPRESENTAÇÕES DA CIRCUNFERÊNCIA G4 

Representação: Ostensivo gráfico: 

 

CARTESIANA, PARAMÉTRICA E POLAR G4 

(2) 

 

 

a) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

     













x

y

(x,y) = (sqrt(5)cos(t)+4,sqrt(5)sin(t)+1); 0.0 <= t <= 2pi

                 





































x

y

(x-8)^2+(y-0)^2=64
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b) 

 
c) 

 
 

  FONTE: O autor (2015) 

 

Na tarefa 2, a dupla G4 obteve êxito na articulação das representações da circunferência, 

mas, a representação polar ficou como uma expressão e não como 𝑟 = 16cos (𝜃), 

provavelmente ainda não compreendem a noção de raio vetor como uma função 𝑟 = 𝑓(𝜃), erro 

este não previsto na análise a priori. 

 

 

 

 

 

 

                 





































x

y

(x,y) = (8cos(t)+8,8sin(t)+0); 0.0 <= t <= 2pi

                 





































x

y

r = 16cos(t); 0.0 <= t <= 2pi
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  QUADRO 59-TAREFA 3: REPRESENTAÇÕES DA CIRCUNFERÊNCIA G4 

Representação: Ostensivo gráfico: 

 

CARTESIANA, PARAMÉTRICA E POLAR G4 

(2) 

 

 

a) 

 
b) 

 
c) 

 
  FONTE: O autor (2015) 
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y

(x-0)^2+(y-8)^2=64
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y

(x,y) = (8cos(t)+0,8sin(t)+8); 0.0 <= t <= 2pi

                   







































x

y

r = 16sin(t); 0.0 <= t <= 2pi
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Na tarefa 3, a dupla G4 obteve a mesma articulação das representações realizada pela 

dupla G3, mas, a representação polar ficou como uma expressão e não como 𝑟 = 16cos (𝜃), 

como na tarefa 2, provavelmente esses estudantes ainda não compreendem a noção de raio vetor 

como uma função  𝑟 = 𝑓(𝜃), erro este não previsto na análise a priori.  

 

   QUADRO 60-TAREFA 4: REPRESENTAÇÕES DA CIRCUNFERÊNCIA G4 

Representação: Ostensivo gráfico: 

 

CARTESIANA, PARAMÉTRICA E POLAR G4 

(3) 

 

 

a) 

 
 

b) 
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y

x^2+y^2=20

          





















x

y

(x,y) = (sqrt(20)cos(t)+0,sqrt(20)sin(t)+0); 0.0 <= t <= 2pi
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c) 

 

 

  FONTE: O autor (2015) 

 

Na tarefa 4, a dupla G4 obteve os mesmos resultados, referente à articulação das 

representações realizada pela dupla G2. 

 

QUADRO 61-TAREFA 1: REPRESENTAÇÕES DA CIRCUNFERÊNCIA G5 

          





















x

y

r = sqrt(20); 0.0 <= t <= 2pi

Representação: Ostensivo gráfico:  

CARTESIANA G5 

 

 

PARAMÉTRICA G5  

 
 

a) 

 
 

 

 

 

 

 

            





























x

y

(x-2)^2+(y-3)^2=37
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FONTE: O autor (2015) 

 

Na tarefa 1, a dupla G5 obteve a mesma articulação das representações realizada pela 

dupla G1, mas, a equação geral não condiz com a equação reduzida da circunferência e esse 

erro não foi constatado pela dupla, o que evidencia erros no uso de propriedades algébricas 

durante o desenvolvimento das representações, como previsto na análise a priori. 

Diferentemente das duplas anteriores, G5 procurou formalizar a representação 

paramétrica da circunferência, o que indica um entendimento da noção trigonométrica como 

parte dessa representação. 

 

 QUADRO 62-TAREFA 2: REPRESENTAÇÕES DA CIRCUNFERÊNCIA G5 

Representação: Ostensivo gráfico: 

 

CARTESIANA, PARAMÉTRICA E POLAR G5  

 
 

 

 

 

 

 

 

a) 

 
 

 

     









x

y

(x-2)^2+y^2=4

 

b) 

 

            





























x

y

(x,y) = (sqrt(37)cos(t)+2,sqrt(37)sin(t)+3); 0.0 <= t <= 2pi
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Após a exploração no Winplot: 

 

CARTESIANA, PARAMÉTRICA E POLAR G5 (2) 

 

 

b) 

 

 
 

c) 

 
 

  FONTE: O autor (2015) 

 

Na tarefa 2, a dupla G5 obteve a mesma articulação das representações realizadas pela 

dupla G3. Novamente, diferentemente das duplas anteriores, essa dupla procurou formalizar a 

representação paramétrica da circunferência, mas nesse caso ocorreram erros no uso de 

propriedades algébricas durante o desenvolvimento dessa representação, como previsto na 

análise a priori. 

 

 

 

 

 

     









x

y

(x,y) = (2cos(t)+2,2sin(t)); 0.0 <= t <= 2pi

     









x

y

r = 4cos(t); 0.0 <= t <= 2pi
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   QUADRO 63-TAREFA 3: REPRESENTAÇÕES DA CIRCUNFERÊNCIA G5 

Representação: Ostensivo gráfico: 

Cartesiana, paramétrica e polar G5 (3) 

 

Após a exploração no Winplot: 

Cartesiana, paramétrica e polar G5 (4) 

 

a) 

 
b) 

 

 
c) 

 
   FONTE: O autor (2015) 

 

Para a tarefa 3, a dupla G5 obteve a mesma articulação das representações realizadas 

pela dupla G3. 

     













x

y

x^2+(y-2)^2=4

     













x

y

(x,y) = (2cos(t),2sin(t)+2); 0.0 <= t <= 2pi

     













x

y

r = 4sin(t); 0.0 <= t <= 2pi
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  QUADRO 64-TAREFA 4: REPRESENTAÇÕES DA CIRCUNFERÊNCIA G5 

Representação: Ostensivo gráfico: 

Cartesiana, paramétrica e polar G5 (5) 

 
 

a) 

 
b) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

















x

y

x^2+y^2=9

       

















x

y

(x,y) = (3cos(t),3sin(t)); 0.0 <= t <= 2pi
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c)  

 
 

   FONTE: O autor (2015) 

 

Na tarefa 4, a dupla G5 obteve os mesmos resultados referentes à articulação das 

representações realizadas pela dupla G2. 

 

   QUADRO 65-TAREFA 1: REPRESENTAÇÕES DA CIRCUNFERÊNCIA G6 

Representação: Ostensivo gráfico: 

Cartesiana e paramétrica G6 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

















x

y

r = 3; 0.0 <= t <= 2pi

           























x

y

(x-2)^2 + (y-3)^2=20
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b) 

 
 

   FONTE: O autor (2015) 

 

Na tarefa 1, a dupla G6 obteve os mesmos resultados referentes à articulação das 

representações realizadas pela dupla G1. 

 

   QUADRO 66-TAREFA 2: REPRESENTAÇÕES DA CIRCUNFERÊNCIA G6 

Representação: Ostensivo gráfico: 

Cartesiana, paramétrica e polar G6 

 

 

a) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           























x

y

(x,y) = (sqrt(20)cos(t)+2,sqrt(20)sin(t)+3); 0.0 <= t <= 2pi

        

















x

y

(x-3)^2 + (y)^2=9
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b) 

 
c) 

 
 

FONTE: O autor (2015) 

 

Na tarefa 2, a dupla G6 após explorar os dois ambientes, obteve êxito na articulação das 

representações cartesiana, paramétrica e polar da circunferência com os ostensivos gráficos, 

como previsto na análise a priori. 
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y

(x,y) = (3cos(t)+3,3sin(t)+0); 0.0 <= t <= 2pi

        

















x

y

r = 6cos(t); 0.0 <= t <= 2pi
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   QUADRO 67-TAREFA 3: REPRESENTAÇÕES DA CIRCUNFERÊNCIA G6 

Representação: Ostensivo gráfico: 

 

Cartesiana, paramétrica e polar G6  

 

 

a) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

















x

y

(x)^2+(y+3)^2=9

       

















x

y

(x,y) = (3cos(t)+0,3sin(t)-3); 0.0 <= t <= 2pi
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c) 

 
 

   FONTE: O autor (2015) 

 

Na tarefa 3, a dupla G6 obteve os mesmos resultados referentes à articulação das 

representações cartesiana e polar realizada pela dupla G3 e que a mediação e interação com o 

ambiente informático, permitiu reavaliar as equações paramétricas da circunferência que 

inicialmente apresentava um erro e coloca em evidência o problema de representar as equações 

paramétricas como 3 cos(𝑡) + 0 ao invés de 𝑥 = 3cos (𝑡) e 3𝑠𝑒𝑛(𝑡) − 3 ao invés de 𝑦 = 

3𝑠𝑒𝑛(𝑡) − 3, o que parece mostrar que os estudantes não fazem a distinção entre expressão 

algébrica e função, fato também não previsto explicitamente na análise a priori, uma vez que 

correspondem à conhecimentos retrospectivos disponíveis. 

 

QUADRO 68-TAREFA 4: REPRESENTAÇÕES DA CIRCUNFERÊNCIA G6 

Representação: Ostensivo gráfico: 

 

Cartesiana, paramétrica e polar G6  

 

 
 

 

 

 

 

a) 

 

       

















x

y

r = -6sin(t); 0.0 <= t <= 2pi

     













x

y

(x)^2+(y)^2=5
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b) 

 
c) 

 

 

FONTE: O autor (2015) 

 

Na tarefa 4, a dupla G6 obteve os mesmos resultados, referente à articulação das 

representações realizada pela dupla G2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     













x

y

(x,y) = (sqrt(5)cos(t)+0,sqrt(5)sin(t)+0); 0.0 <= t <= 2pi

     













x

y

r = sqrt(5); 0.0 <= t <= 2pi
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    QUADRO 69-TAREFA 1: REPRESENTAÇÕES DA CIRCUNFERÊNCIA G7 

Representação: Ostensivo gráfico: 

Cartesiana e paramétrica G7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

a)  

 
 

b) 

 
 

   FONTE: O autor (2015) 

 

Na tarefa 1, a dupla G7 obteve a mesma articulação das representações realizadas pela 

dupla G1. Assim como a dupla G3, ao invés de 𝑥2 ou 𝑦2 preferiu 𝑥𝑥 e 𝑦𝑦 no plotador gráfico, 

o que pode representar as mesmas dificuldades consideradas para a dupla G3. 
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y

xx+yy=32

           





















x

y

(x,y) = (sqrt(32)cos(t),sqrt(32)sin(t)); 0.0 <= t <= 2pi
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   QUADRO 70-TAREFA 2: REPRESENTAÇÕES DA CIRCUNFERÊNCIA G7 

Representação: Ostensivo gráfico: 

 

Cartesiana, paramétrica e polar G7 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

a)  

 
b) 

 
c) 

 
   FONTE: O autor (2015) 
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y

(x-2)^2+yy=4

     













x

y

(x,y) = (2cos(t)+2,2sin(t)); 0.0 <= t <= 2pi

     













x

y

r = 4cos(t); 0.0 <= t <= 2pi
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Na tarefa 2, a dupla G7 obteve os mesmos resultados referentes à articulação das 

representações realizadas pela dupla G3. 

 

   QUADRO 71-TAREFA 3: REPRESENTAÇÕES DA CIRCUNFERÊNCIA G7 

Representação: Ostensivo gráfico: 

 

Cartesiana, paramétrica e polar G7 (2) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)  

 
b) 

 
c) 

 
FONTE: O autor (2015) 
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y

xx+(y-2)^2=4

     











x

y

(x,y) = (2cos(t),2sin(t)+2); 0.0 <= t <= 2pi

     











x

y

r = 4sin(t); 0.0 <= t <= 2pi
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Na tarefa 3, a dupla G7 obteve os mesmos resultados referentes à articulação realizada 

pela dupla G3. 

 

   QUADRO 72-TAREFA 4: REPRESENTAÇÕES DA CIRCUNFERÊNCIA G7 

Representação: Ostensivo gráfico: 

Cartesiana, paramétrica e polar G7 (3) 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 

 
 

b) 
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xx+yy=58
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(x,y) = (sqrt(58)cos(t),sqrt(58)sin(t)); 0.0 <= t <= 2pi



294 
 

 

 

 

 

 

 

c) 

 
 

   FONTE: O autor (2015) 

 

Na tarefa 4, a dupla G7 obteve os mesmos resultados, referente à articulação das 

representações realizada pela dupla G2.  

 

   QUADRO 73-TAREFA 1: REPRESENTAÇÕES DA CIRCUNFERÊNCIA G8 

Representação: Ostensivo gráfico: 

Cartesiana e  paramétrica G8 

 
 

a) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

               





























x

y
r = sqrt(58); 0.0 <= t <= 2pi

     











x

y

x^2+(y-2)^2=5
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b) 

 
 

   FONTE: O autor (2015) 

 

Na tarefa 1, a dupla G8 obteve os mesmos resultados referentes à articulação realizada 

pela dupla G1. 

 

 

   QUADRO 74-TAREFA 2: REPRESENTAÇÕES DA CIRCUNFERÊNCIA G8 

Representação: Ostensivo gráfico: 

Cartesiana, paramétrica e polar G8 

 
 

a) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     











x

y

(x,y) = (sqrt(5)cos(t)+0,sqrt(5)sin(t)+2); 0.0 <= t <= 2pi

  





x

y

(x-1)^2+y^2=1
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b) 

 
 

c) 

 
 

   FONTE: O autor (2015) 

 

Na tarefa 2, a dupla G8 obteve a mesma articulação das representações realizada pela 

dupla G3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  





x

y

(x,y) = (1cos(t)+1,1sin(t)+0); 0.0 <= t <= 2pi

  





x

y

r = 2cos(t); 0.0 <= t <= 2pi
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   QUADRO 75-TAREFA 3: REPRESENTAÇÕES DA CIRCUNFERÊNCIA G8 

Representação: Ostensivo gráfico: 

 

Cartesiano, paramétrico e polar G8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 

 
 

 

 

b) 
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y

x^2+(y-1)^2=1

 





x

y

(x,y) = (1cos(t)+0,1sin(t)+1); 0.0 <= t <= 2pi
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c) 

 
 

   FONTE: O autor (2015) 

 

Na tarefa 3, a dupla G8 obteve a mesma articulação das representações realizada pela 

dupla G3. Observa-se que no início da representação cartesiana evidenciou-se uma confusão na 

definição das coordenadas do centro como um ponto localizado no eixo 0𝑦, previsto na análise 

a priori. 

 

   QUADRO 76-TAREFA 4: REPRESENTAÇÕES DA CIRCUNFERÊNCIA G8 

Representação: Ostensivo gráfico: 

 

Cartesiano, paramétrico e polar G8  

 
 

a) 
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r = 2sin(t); 0.0 <= t <= 2pi
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x^2+y^2=1
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b) 

 
c) 

 
 

   FONTE: O autor (2015) 

 

Na tarefa 4, a dupla G8 obteve os mesmos resultados, referentes a articulação das 

representações realizada pela dupla G2. 
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(x,y) = (1cos(t),1sin(t)); 0.0 <= t <= 2pi
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r = 1; 0.0 <= t <= 2pi
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9.2 Conclusão da Análise a Posteriori  

 

Na sessão I, após revisitar a representação cartesiana e paramétrica da reta no plano, 

comprovou-se, conforme quadro 77 e quadro 78, que no estudo da Geometria Analítica com 

estudantes do ensino médio existe a possibilidade de desenvolver a representação polar da reta 

articulada com os demais pontos de vista, especialmente, quando se utiliza um software 

matemático de apoio, pois o mesmo auxilia os estudantes a controlarem seus resultados e a 

visualizar a possibilidade de representar um mesmo objeto matemático sob diferentes formas, 

ou seja, segundo diferentes pontos de vista. 

 

QUADRO 77- RETA NO AMBIENTE PAPEL E LÁPIS 

 
FONTE: O autor (2015) 

 

QUADRO 78-RETA NO AMBIENTE INFORMÁTICO 

 
FONTE: O autor (2015) 

 

Portanto, conforme propostas institucionais, como as OCEM, foi possível mostrar que 

os resultados apresentados pelos estudantes no desenvolvimento da sessão I permitem 

considerar a possibilidade do estudo de diferentes sistemas de coordenadas para o plano, além 

do cartesiano, como o polar, no ensino da Geometria Analítica, quando se inicia com o estudo 

de retas no plano. 

Mediados pelos dois ambientes, conforme quadro 77 e quadro 78, os participantes dessa 

sequência de ensino compreenderam, por meio da articulação entre os pontos de vista, que os 

ostensivos gráficos são representações dos pontos de vista cartesiano, paramétrico e polar de 

uma reta no plano. 

No final da sessão, realizamos uma institucionalização local, com discussões entre as 

duplas sobre as representações da reta desenvolvidas por eles e a importância dos dois 
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ambientes, como mediação e interação, que permite “pensar matematicamente”, com 

procedimentos que os levem a cometer erros e conjecturas falsas e que lhes auxiliem no controle 

dos resultados encontrados, ou seja, que lhes permita ter autonomia para reformular o trabalho 

realizado a partir da avaliação de seus próprios resultados, em particular, quando ocorrem erros 

que podem ser identificados por meio da mediação e interação proposta. 

Para essas discussões levamos em conta a análise didática desenvolvida na análise a 

priori, com os quadros em jogo, os níveis de conhecimento, os ostensivos e não ostensivos 

associados às representações cartesiana, paramétrica e polar de uma reta no plano. 

Na sessão II, também revisitamos a representação cartesiana da circunferência no plano 

e propusemos para o ensino médio, no estudo da Geometria Analítica, a representação 

paramétrica e polar desse objeto, procurando uma articulação entre esses pontos de vista. Ao 

final da sessão, obtivemos resultados satisfatórios, de acordo com o quadro 79 e quadro 80: 

QUADRO 79-CIRCUNFERÊNCIA NO AMBIENTE PAPEL E LÁPIS 

 
FONTE: O autor (2015) 

 

QUADRO 80-CIRCUNFERÊNCIA NO AMBIENTE INFORMÁTICO 

 
FONTE: O autor (2015) 
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Conforme recomendação das propostas institucionais, como as OCEM, foi constatada 

nessa sessão a viabilidade do estudo das representações cartesiana, paramétrica e polar da 

circunferência no plano, no ensino da Geometria Analítica.  

Investigamos que os estudantes, diante de dois ambientes, de acordo com o quadro 79 e 

quadro 80, compreendem, em parte, a noção de circunferência no plano e a formalização de sua 

equação, na representação cartesiana, paramétrica e polar. 

As tarefas 1𝑎 e 1𝑏 foram desenvolvidas com total êxito, no ambiente papel e lápis, e, as 

demais tarefas, no geral, com mediação e interação dos dois ambientes, evidenciam que ao 

trabalhar, com estudantes do ensino médio, uma articulação dessas representações da 

circunferência, favorece o entendimento dessa curva plana.  

Também observamos que, para o estudante, uma tarefa pode ser fácil de um ponto de 

vista e difícil de outro. Por exemplo, a dupla G1, após a mediação e interação dos dois 

ambientes, apresentou facilidade com ponto de vista cartesiano, ao responder quase todas as 

tarefas de maneira correta e dificuldades para responder as tarefas que envolviam o ponto de 

vista polar.   

Em contrapartida, observamos que seis das oito duplas, após a mediação e interação dos 

dois ambientes, obtiveram êxito em todas as tarefas propostas.   

Ao final da sessão, realizamos uma validação e institucionalização local, com discussões 

entre as duplas sobre as representações da circunferência desenvolvidas por eles e a importância 

dos dois ambientes, como mediação e interação que permite “pensar matematicamente”. Mas 

algumas dificuldades particulares como as apresentadas na análise a posteriori precisam ser 

identificadas pelo professor/pesquisador e se não aparecem no momento da validação, fica a 

cargo do professor discuti-las antes de passar a institucionalização global. 

Observamos ainda que para a experiência realizada, os estudantes preferiram 

desenvolver os ostensivos gráficos das circunferências somente no Winplot, provavelmente, 

essa ocorrência não prevista deve-se as tarefas da primeira sessão que foram propostas com o 

uso desse software. 

Para essas discussões levamos em conta a análise didática desenvolvida na análise a 

priori, a grade de análise, os quadros em jogo, os níveis de conhecimento, os ostensivos e não 

ostensivos das representações cartesiana, paramétrica e polar da circunferência no plano e a 

articulação entre os pontos de vista associados a essas representações. 

Também identificamos que o uso de softwares como o GeoGebra e o Winplot, como 

ferramentas favoreceram a mediação e a interação da articulação entre os três pontos de vista e 
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permitiram, de alguma forma, uma melhor compreensão das noções de reta e de circunferência 

e algumas de suas propriedades geométricas no plano.  

O conjunto de tarefas propostas para a sequência de ensino, conforme quadro 81, 

revisitando tarefas já vivenciadas pelos estudantes e um aprofundamento nas demais, propiciou 

aos estudantes, como resultado, uma evolução conceitual.   

 

QUADRO 81-RESULTADOS 

SESSÕES NOVOS CONHECIMENTOS EM JOGO 

SESSÃO I - Representação polar da reta no plano. 

- Noção do sistema de coordenadas polares. 

SESSÃO II - Representação paramétrica e polar da circunferência 

no plano. 

- Noção do sistema de coordenadas polares. 

FONTE: O autor (2015) 

   

Com base nos resultados apresentados, quadro 81, da sequência de ensino, sessões I e 

II, no desempenho dos estudantes, no confronto da análise a priori e a posteriori, podemos 

responder parte de nossas questões: 

As relações institucionais esperadas sobre o ensino das noções de reta e circunferência 

em Geometria Analítica, no ensino médio limitam-se ao estudo da representação cartesiana e 

paramétrica da reta e exclusivamente cartesiana ao se tratar de circunferência, fato que indica, 

como proposta complementar, a articulação com outros pontos de vista, como o polar, e assim, 

em geral, seu desenvolvimento fica destinado ao ensino superior, eis que ao trabalhá-las nem 

sempre leva em conta o que já foi desenvolvido no ensino médio, ficando a cargo dos estudantes 

desenvolver seus próprios métodos de estudo para que possam compreender os novos 

conhecimentos que são introduzidos no ensino superior.  

Nas relações institucionais existentes sobre o ensino das noções de reta e circunferência, 

no ensino médio é evidenciado o estudo dessas noções quase que exclusivamente no ponto de 

vista cartesiano.  

De acordo com as obras analisadas observamos que os pontos de vista para equações de 

reta e circunferência, no plano, são apresentados de forma isolada sem uma articulação entre 

eles, sem propostas de mudanças entre esses pontos de vista. A articulação em Geometria 

Analítica é considerada para o caso de retas no espaço para o ensino superior, mas a articulação 

entre os três pontos de vista (cartesiano, paramétrico e polar) só foi identificada, entre as obras 

analisadas, na obra de Stewart destinada à disciplina de Cálculo Diferencial e Integral do ensino 

superior, na qual encontramos uma primeira tentativa dessa articulação.  
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Em Álgebra Linear não se revisita a articulação entre esses pontos de vista para a noção 

de retas no plano, mas na disciplina de Cálculo Diferencial e Integral essas noções, ainda que 

articuladas em parte, são revisitadas como pré-requisito para um posterior desenvolvimento do 

cálculo de áreas e volumes por derivadas e integrais. Nesse sentido, consideramos que é função 

importante da Geometria Analítica aprofundar o estudo das curvas planas de forma articulada 

com os três pontos de vista, para que os estudantes sejam capazes de aplicá-las quando 

necessário.  

Nos ensinos médio e superior, a circunferência é trabalhada isolada das demais cônicas, 

sendo que o ideal seria trabalhá-la como um caso particular das cônicas, dessa forma, os 

estudantes entenderiam o caso da excentricidade ser igual a zero, conforme Pérez (2006, p. 99). 

Apesar de corroborarmos com essa afirmação consideramos que se trata de outro trabalho de 

pesquisa.   

Assim, a partir das análises das obras observamos que os tipos de tarefas sobre noções 

de curvas planas, como reta e circunferência, no domínio da Geometria Analítica, no ensino 

médio se resume ao ponto de vista cartesiano e, no ensino superior, aos pontos de vista 

cartesiano e paramétrico, considerados dessa forma como conhecimentos retrospectivos para 

os estudantes do ensino superior.  E no caso do estudo de Cálculo Diferencial e Integral 

considera-se como conhecimento retrospectivo do estudante, uma articulação entre esses pontos 

de vista, incluindo o polar, que como mostra a análise do trabalho dos estudantes, é um ponto 

delicado que precisa ser considerado no estudo da Geometria Analítica já no ensino médio, pois 

a articulação entre os três pontos de vista considerados nessa pesquisa necessitam de tempo 

para que os estudantes sejam capazes de utilizá-las de forma consciente nas diferentes situações 

que envolvem esses conhecimentos. 

A sequência de ensino permitiu observar que as articulações entre os pontos de vista da 

reta e circunferência, a manipulação dos ostensivos gráficos e não ostensivos evocados no 

desenvolvimento da técnica e uso das tecnologias possibilitam ampliar esse estudo para ambas 

as etapas escolares por meio de inclusões e mudanças nas propostas curriculares e nos planos 

de ensino.  

Com base nos resultados apresentados (quadro 81) da sequência de ensino, no 

desempenho dos estudantes, no confronto das análises a priori e a posteriori, e nas respostas 

de nossas questões de pesquisa, temos condições de afirmar que a questão central da pesquisa 

“Nos estudos de reta e de circunferência, no plano, a articulação de suas diferentes 

representações (cartesiana, paramétrica e polar) favorece o entendimento desses objetos de 

ensino?” foi respondida, no que se refere ao estudo de retas e circunferências, no plano, desde 
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que sejam consideradas as condições em que a pesquisa foi desenvolvida, pois se trata de um 

grupo de apenas dezesseis estudantes, que já tinham conhecimentos retrospectivos sobre essas 

noções e para os quais alguns conhecimentos supostos disponíveis não se mostraram 

suficientes, o que gera a necessidade de um diagnóstico seguido de um trabalho específico 

sobre os conhecimentos que podem gerar dificuldades no sentido de não permitirem que os 

estudantes avancem na compreensão associada às mudanças de pontos de vista. 
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CONCLUSÃO E PERSPECTIVAS FUTURAS 

Apresentamos a conclusão desta tese, bem como a análise dos resultados em função dos 

fundamentos teóricos e metodológicos e questões futuras para o ensino e aprendizagem das 

noções de reta e de circunferência na Geometria Analítica. 

 

Objetivos e Resultados da Pesquisa. 

Iniciamos os estudos a partir da dissertação de mestrado defendida em 2006, que tratava 

das equações cartesianas e paramétricas de curvas planas, tendo como foco, a importância da 

noção de parâmetro. Nessa pesquisa evidenciou-se que para um trabalho com curvas planas, na 

disciplina Geometria Analítica, que vá além de reta e circunferência, os estudantes do ensino 

médio, pesquisados, teriam que articular as representações cartesiana, paramétrica e polar com 

os ostensivos gráficos dessas curvas planas.  

Lecionando nos ensinos médio e superior, atuando em disciplinas como a Geometria 

Analítica, evidencia-se que os estudantes de ambas as etapas apresentam dificuldades no estudo 

de curvas planas, como reta e circunferência, que não podem ser consideradas apenas como 

falta de conhecimento. Acreditamos que um dos fatores que interferem na aprendizagem dos 

discentes, principalmente na transição dessas etapas escolares, é que existe uma ausência do 

estudo dessas curvas planas, e que se considerássemos essa articulação entre os pontos de vista 

cartesiano, paramétrico e polar com os ostensivos gráficos desses objetos matemáticos, 

provavelmente poderíamos favorecer o entendimento dessas curvas planas. 

Diante dessas constatações, escolhemos trabalhar com a questão da transição entre os 

ensinos médio e superior, tratando do estudo de curvas planas, como a reta e a circunferência, 

na disciplina Geometria Analítica. Essa escolha se deve à importância desses objetos 

matemáticos que são revisitados como pré-requisito para um posterior estudo, por exemplo na 

disciplina Cálculo Diferencial e Integral, presente em diversos cursos de graduação, para o 

cálculo de áreas e volumes por derivadas e integrais, entre outras. 

Ingressando no Doutorado em Educação Matemática da Universidade Anhanguera – 

UNIAN e participando do grupo da linha de pesquisa “Ensino e Aprendizagem de Matemática 

e suas Inovações”, caracterizada pela investigação de questões relativas aos processos de ensino 

e de aprendizagem de conteúdos matemáticos em diferentes níveis de ensino, desenvolvemos 

nosso trabalho, pesquisando sobre o uso das novas tecnologias na Educação Matemática, como 
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plotadores gráficos que permitem obter os ostensivos gráficos das representações cartesiana, 

paramétrica e polar de curvas planas, como reta e circunferência.  

Nosso objetivo foi investigar como os estudantes, diante de dois ambientes, um papel e 

lápis e outro informático, compreendem noções de reta e de circunferência, e a formalização de 

suas equações, na representação cartesiana, paramétrica e polar.  

Para atender a esse objetivo procuramos analisar as relações institucionais esperadas e 

existentes para o estudo dessas curvas planas, em Geometria Analítica, nos ensinos médio e 

superior. 

Identificamos os conhecimentos retrospectivos dos estudantes sobre essas noções. 

Em função da análise a priori e a posteriori, verificamos que a articulação das diferentes 

representações, por meio do trabalho com os pontos de vista paramétrico, cartesiano e polar, 

favorece a identificação dessas curvas planas, por meio dos ostensivos gráficos.  

Verificamos ser possível uma implementação do estudo de reta e de circunferência, no 

plano, identificadas por essa pesquisa e mediados pelos dois ambientes, na Geometria Analítica 

do ensino médio.  

 Procuramos investigar as reais potencialidades dos dois ambientes no processo didático 

de ensino e de aprendizagem da Geometria Analítica tomando como referência os resultados 

da pesquisa empreendida no mestrado que propõe como futuras pesquisas o estudo das curvas, 

no plano e no espaço, com o objetivo de explicitar, via ostensivos gráficos e não ostensivos, as 

suas propriedades geométricas, articuladas com os diferentes pontos de vista paramétrico, 

cartesiano e polar.   

Deste modo, a partir de um referencial teórico e estudos preliminares, construímos uma 

sequência de ensino. O confronto entre as análises a priori e a posteriori desta sequência em 

relação às sessões I e II, foi fundamental para responder às questões e, consequentemente, à 

questão central da pesquisa de maneira satisfatória.  

Concluímos que algumas situações podem favorecer o entendimento das noções de reta 

e de circunferência, no plano, em Geometria Analítica, conforme segue: 

-A articulação entre os pontos de vista cartesiano, paramétrico e polar e os ostensivos e 

não ostensivos que lhe são associados; 

-Tarefas propostas no ambiente do papel e lápis, tais como o desenvolvimento de 

equações cartesianas, paramétricas e polar a partir de pontos no plano; 

- O uso de softwares gratuitos, como o Winplot e o GeoGebra, em um ambiente 

informático, como ferramentas de mediação e interação do trabalho matemático realizado, por 

meio da articulação das representações cartesiana, paramétrica e polar com ostensivos gráficos, 
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e que possibilitam compreender essas representações desenvolvidas e controlar, reavaliar e 

readequar resultados não satisfatórios. 

Os resultados da sequência de ensino evidenciam que os estudantes conseguiram, no 

geral, articular os três pontos de vista das representações da reta e da circunferência com os 

ostensivos gráficos. O que evidencia uma proposta diferenciada, inovadora, de tratar essas 

curvas planas, pois, essa articulação não aparece nos livros didáticos dos ensinos médio e 

superior do domínio da Geometria Analítica. Para essa articulação os PCNEM, PCN+ e as 

OCEM indicam o uso de softwares, como o GeoGebra e o Winplot, o que corrobora com essa 

pesquisa. 

Destacamos, nesta pesquisa, o estudo dos momentos históricos de algumas curvas 

planas que privilegiam os pontos de vista cartesiano, paramétrico e polar com diversos 

ostensivos gráficos para uma mesma curva algébrica ou transcendente. E evidenciamos a 

importância da articulação entre esses pontos de vista para a escolha do possível ostensivo 

gráfico da curva plana estudada. 

Também destacamos a importância do estudo do lugar geométrico dos pontos ou traço 

da curva plana que está em relação unívoca com uma equação sob determinadas condições, 

articulada com as possíveis representações cartesiana, paramétrica ou polar, permite a 

formalização de sua equação e, consequentemente, sua representação por meio do ostensivo 

gráfico. 

O estudo histórico que pode ser considerado como um apoio para uma análise 

epistemológica contribuiu para a compreensão dos fatores que interferem nos processos de 

ensino e de aprendizagem da Geometria Analítica. Constatamos, na evolução histórica de 

representações cartesiana, paramétrica e polar de curvas planas algébricas e transcendentes, os 

momentos de introdução e articulação entre os diferentes pontos de vista dessas curvas.  

      

Análise dos Resultados em Função dos Fundamentos Teóricos e Metodológicos 

Em nossa fundamentação teórica, as pesquisas de Chevallard (1994, 1998, 2002, 2002a, 

2007), Rogalski (2001), Dias (1998), Douady (1986), Robert (1997), Balacheff (1994) e 

Artigue (1996, 2010) nos subsidiaram para o desenvolvimento da pesquisa.  

A revisão de alguns trabalhos que tratam mais especificamente da noção de curvas 

planas, em Geometria Analítica, e outros cujo objeto de estudo é a Álgebra Linear, e as 

pesquisas mais teóricas sobre a transição, como a de Gueudet (2008), que ressalta a diferença 

entre a matemática praticada no ensino médio e a praticada no ensino superior, permitiram 
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situar nossa pesquisa sob um olhar centrado na instituição. Por exemplo, o estudo da 

representação da reta, no plano, a partir de dois pontos quaisquer, para a qual, em geral, o 

estudante se utiliza das técnicas do determinante de uma matriz de ordem 3, presente em livros 

didáticos, para encontrar a equação cartesiana da reta. Enquanto que no ensino superior, em 

Geometria Analítica, a tarefa que se mantém continua a mesma, mas outras técnicas são 

desenvolvidas a partir da introdução da noção de vetores, o que permite introduzir a noção por 

meio do ponto de vista paramétrico e a partir dele encaminhar a articulação com outros pontos 

de vista, o que não é comum para o estudante que se habituou a utilizar determinadas técnicas 

sem realmente compreender sua relação com a geometria. 

É importante ressaltar que a técnica do determinante é apenas uma maneira pratica de 

recorrer à representação cartesiana de uma reta sem passar pela sua definição que nessa etapa 

escolar é desenvolvida por meio da condição de alinhamento de três pontos e cuja demonstração 

é teoricamente sustentada pelo Teorema de Tales. Mesmo sendo essa demonstração 

considerada enquanto relação institucional existente, pois é tratada nos livros didáticos, no 

momento de resolver as tarefas os estudantes ao utilizar a técnica do determinante acabam 

associando-a a definição sem levar em conta a noção de reta e mesmo a definição de 

determinante, pois no caso trata-se de um determinante simbólico, que é usado sem relacioná-

lo ao conceito que ele representa, o que pode levar os estudantes a dificuldades tanto sobre a 

noção de reta como sobre a noção de determinante uma vez que o dispositivo pratico não está 

diretamente associado às noções para as quais ele está sendo utilizado.    

O estudo dos trabalhos existentes e a identificação da possibilidade de compreender a 

diferença institucional do trabalho matemático quando se considera o ensino médio e o ensino 

superior nos conduziu a centrar nosso referencial teórico na Teoria Antropológica do Didático 

– TAD, para a qual consideramos as noções de relações institucionais esperadas dos professores 

e estudantes, relações institucionais existentes para o desenvolvimento de um determinado 

conceito ou uma determinada noção matemática, praxeologia, ostensivos e não ostensivos e 

níveis de codeterminação, conforme definição de Chevallard (1992, 1994, 1998, 2002, 2002a, 

2007, 2007a) e Bosch e Chevallard (1999), nos três níveis de conhecimento esperados dos 

estudantes, segundo definição de Robert (1997, 1998), bem como a noção de quadro e mudança 

de quadros de Douady (1984, 1992). 

 

Com esse referencial teórico, identificamos a relação dos tópicos e temas com os setores 

e domínios da disciplina Geometria Analítica e, dessa forma, compreendemos como os níveis 

superiores propõem a organização dos tópicos e temas de estudo associados aos domínios da 
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reta e da circunferência, nos ensinos médio e superior, e suas representações cartesianas, 

paramétricas e polares. 

De acordo com Chevallard (2002), consideramos que o professor poderia ampliar sua 

participação nos processos de ensino e de aprendizagem, ou seja, iniciar sua aula apresentando 

o programa de estudo da classe para o ano escolar, expondo cada domínio que o compõe e 

completando, no decorrer do ano, com a apresentação dos setores que compõem cada domínio, 

bem como situando temas e tópicos que serão estudados na sequência com os domínios e setores 

anteriores e posteriores ao que está sendo desenvolvido em um determinado ano escolar, o que 

auxilia a entender o contrato pedagógico e, consequentemente, o contrato didático, pois ao se 

referir aos domínios e setores que se supõe já tenham sido trabalhados anteriormente, o 

professor apresenta de forma implícita os conhecimentos retrospectivos supostos disponíveis. 

Para o nosso setor de estudo associado ao domínio da Geometria Analítica, ou seja, o 

setor das curvas planas, a partir das análises das propostas para o ensino médio e superior, 

observamos que retas e circunferências são propostas para serem desenvolvidas no ensino 

médio e sob o ponto de vista cartesiano. A articulação com outros pontos de vista é apenas 

considerada como tema complementar do setor estudo de curvas e seu desenvolvimento fica 

destinado a esse domínio e outros, como o Cálculo Diferencial e Integral e a Álgebra Linear, 

no ensino superior. Mas, é importante observar que ao trabalhar essas curvas nem sempre se 

leva em conta o tratamento já desenvolvido no ensino médio, ficando assim a cargo dos 

estudantes desenvolverem seus próprios métodos de estudo na compreensão dos novos 

conhecimentos que são introduzidos no ensino superior como extensão de noções já tratadas no 

ensino médio. 

Considerando que os estudantes de licenciatura em matemática serão futuros 

professores, surge um problema cíclico, ou seja, os professores terão dificuldades de ultrapassar 

os níveis temas e tópicos, ficando confinados a eles, como ressalta Chevallard (2002), pois os 

mesmos não serão capazes de se referir aos setores e domínios, o que representa também a 

impossibilidade de articular conhecimentos de anos anteriores e posteriores ao que estão 

trabalhando. 

Também vimos, inicialmente, que a escolha do conteúdo para o ensino médio, 

apresentado nos PCNEM, PCNEM+, e OCEM, fica a cargo da escola e, consequentemente, do 

professor, assim como as estratégias e a metodologia que devem usar. Não obstante, são eles 

os responsáveis pela possibilidade de articulação, por meio de aplicações, com outras áreas do 

conhecimento.  
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Dessa forma, segundo a escala dos níveis de codeterminação apresentada em Chevallard 

(2002, 2007a) verificamos que as relações institucionais esperadas para os ensinos médio e 

superior não limitam o professor no nível temas e tópicos e vão além dos níveis setor e 

domínios, pois, a ação do professor sobre o estudo de curvas planas, como reta e circunferência, 

pode ocorrer no nível pedagogia, participando da organização curricular ou elaboração de 

planos de ensino, o que supõe a participação nos outros níveis que se sucedem, a saber: 

civilização, sociedade, escola e pedagogia, disciplina, domínio, setor, temas e tópicos, pois 

segundo Chevallard (2007) os níveis de codeterminação descrevem as relações recíprocas entre 

os diferentes níveis do sistema didático o que faz com que as modificações das condições e 

restrições de um determinado nível tenha repercussões sobre os outros níveis. 

Nas análises das Propostas e Orientações Curriculares e dos planos de ensino das 

universidades públicas, evidenciamos uma tendência em utilizar as noções de reta e 

circunferência, no plano, enquanto objetos matemáticos na disciplina de Geometria Analítica, 

e como ferramenta explícita para o desenvolvimento das noções derivadas e integrais na 

disciplina de Cálculo e Análise Matemática.  Em geral, para o ensino superior, em disciplinas 

como Geometria Analítica, Cálculo Diferencial e Integral e Análise Matemática, espera-se que 

os ostensivos de representação algébrica (equações) e gráficos de curvas planas, bem como os 

não ostensivos como propriedades geométricas, lugar geométrico, definição de reta e 

circunferência correspondam aos conhecimentos retrospectivos disponíveis, que permitem 

introduzir novas noções. 

  Identificamos que no curso de Licenciatura em Matemática da UFABC, UNESP/Ilha 

Solteira e UNESP/Rio Claro são propostas disciplinas cujo objetivo é revisitar conteúdos do 

ensino médio, porém, nenhuma orientação explícita é apresentada, ficando a cargo dos 

professores e estudantes a realização das articulações necessárias. Observamos também que dos 

livros apresentados como bibliografia básica, com exceção da UFABC, apenas o livro de 

Camargo e Boulos (2005) intitulado “Geometria Analítica: um tratamento vetorial” é indicado 

como obra mais recente, mas é importante ressaltar que se trata de uma obra que vem sendo 

utilizada a mais de três décadas, sendo essa a 3ª edição renovada e ampliada.    

Foi possível notar, ainda, que para o estudo de reta e circunferência, as instituições 

deixam a cargo do professor a identificação das dificuldades de seus estudantes e para aqueles 

que não têm os conhecimentos retrospectivos indicados, a proposta é revisitá-los quando se 

supõe ser necessário ou, responsabilizar o estudante, que já deve dispor de certa autonomia, do 

desenvolvimento desse estudo. 
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Nesse sentido, consideramos que os professores, após uma formação docente, possam 

tratar as curvas planas, como a reta e a circunferência, definidas pelo lugar geométrico dos seus 

pontos ou traços da curva e articuladas por meio dos pontos de vista, paramétrico, cartesiano e 

polar já no ensino médio e que esse trabalho favoreceria o desenvolvimento desses 

conhecimentos, possibilitando não somente a entrada, mas também a permanência dos mesmos 

no ensino superior, pois, tenderia a diminuir as dificuldades encontradas pelos estudantes na 

transição entre o ensino médio e o ensino superior.  

Douady (1986) ao definir a noção de mudança de quadros nos proporcionou elementos 

que auxiliaram no desenvolvimento da sequência de tarefas no quadro Geometria Analítica, 

com mudanças entre esse e o quadro Geometria Plana.    

No quadro da Geometria Analítica, os estudantes tiveram acesso as representações de 

ponto, reta e circunferência, ao estudo de propriedades geométricas, como o lugar geométrico 

dos pontos ou traço dessas curvas planas, evidenciando uma articulação entre os pontos de vista 

paramétrico, cartesiano e polar nas representações desses objetos matemáticos. Enquanto que, 

no quadro da Geometria Plana, tiveram acesso aos ostensivos gráficos de retas e 

circunferências, e aos planos cartesiano e polar.  

Observamos que Rogalski (2001) nos auxiliou a determinar as mudanças necessárias de 

ponto de vista, como o cartesiano, paramétrico e polar, tema dessa pesquisa, permanecendo em 

um mesmo quadro, nesse caso a Geometria Analítica. E de acordo com Dias (1998) 

identificamos que a articulação entre esses pontos de vista, no estudo da Geometria Analítica, 

favorece o entendimento das noções de reta e circunferência, na transição dos ensinos médio e 

superior, evidenciando que as representações de uma curva, sob diferentes pontos de vista e os 

ostensivos gráficos dessas curvas planas, permite mostrar que se trata de representações 

diferentes do mesmo objeto matemático e pode auxiliar na escolha do ponto de vista mais 

adequado para a solução das tarefas que podem ser propostas nessas duas etapas escolares. 

O trabalho de Robert (1997) serviu como ferramenta para identificar os níveis de 

conhecimentos esperados dos estudantes nas tarefas apresentadas na grade de análise das 

relações institucionais existentes para o ensino e a aprendizagem das noções de reta e 

circunferência, nos ensinos médio e superior e também na construção da sequência de ensino 

desenvolvida por essa pesquisa e na análise a posteriori na qual encontramos conhecimentos 

retrospectivos supostos disponíveis, mas que não correspondiam à realidade para alguns 

estudantes. 

Finalmente Balacheff (1994) por meio da noção de transposição informática auxiliou na 

construção e implementação da sequência de ensino, ao transformar tarefas usuais em novas 
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tarefas para as quais é necessário a utilização de um ambiente informático, no caso com 

softwares gratuitos, Winplot e o GeoGebra, usados como ferramentas que favorecem uma 

mediação e interação das representações de curvas planas e de seus respectivos ostensivos 

gráficos. Consideramos não somente as concepções do professor, mas também os aspectos dos 

softwares e sua interface na transposição informática como um papel fundamental nesta 

pesquisa.  

O trabalho realizado por meio da reflexão com a utilização da ferramenta computacional 

modifica o contrato didático94 habitual e conduz o estudante a fazer parte do processo de ensino 

e de aprendizagem desenvolvendo um trabalho em que é possível observar seu “topos” e que 

esse é orquestrado com o “topos” dos outros estudantes e do professor, o que corresponde a um 

novo contrato que representa um avanço em relação ao contrato original. 

Como metodologia de pesquisa, utilizamos inicialmente elementos de uma pesquisa 

documental segundo Lüdke e André (1986), analisando os documentos oficiais, como os 

PCNEM, PCNEM+, as OCEM e os planos de ensino de algumas universidades públicas.  

Essa análise documental foi basilar para a construção da grade de análise, segundo o 

modelo de Dias (1998), que serviu de instrumento para identificar tanto as organizações 

matemáticas e didáticas existentes, presentes nos livros didáticos, como as expectativas em 

termos de conhecimentos retrospectivos esperados dos estudantes na transição entre os ensinos 

médio e superior. 

Para a sequência de ensino utilizamos ainda alguns elementos de uma Engenharia 

Didática segundo Artigue (1996, 2010), que possibilitou elaborar e aplicar uma sequência de 

ensino e, posteriormente, fazer uma análise dos dados coletados, no confronto entre as análises 

a priori e a posteriori. Estes resultados permitiram responder as questões formuladas e, 

consequentemente, encontrar respostas à questão central de pesquisa. 

 

Análise dos Resultados em Função das Questões de Pesquisa  

 

A pesquisa propiciou resultados importantes, no confronto entre as análises a priori e a 

posteriori da sequência ensino.  

Com a articulação entre os pontos de vista cartesiano, paramétrico e polar e os 

ostensivos gráficos, diante de dois ambientes, um papel e lápis e outro informático, foi possível 

                                                 
94 Segundo Brosseau (1999), o contrato didático é definido pelas expectativas do professor em relação ao 

estudante e deste em relação ao professor, incluindo-se o saber e as maneiras como esse saber é tratado por ambas 

às partes. 
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ao estudante realizar atividades com os diferentes ostensivos de reta e circunferência, 

possibilitando a ele refletir sobre a articulação entre estes pontos de vista, representados por 

esses ostensivos, que favorecem o entendimento desses objetos matemáticos, mesmo de 

maneira implícita. 

Na sequência de ensino, a proposta de deixar a cargo dos estudantes a escolha dos pontos 

para a construção das curvas se mostrou uma variável importante para o estudo das relações 

pessoais desenvolvidas pelos estudantes a partir da proposta de ensino desenvolvida na 

pesquisa, pois em função dessa variável foi possível determinar dificuldades associadas a 

conhecimentos retrospectivos supostos disponíveis e que, em geral, não foram considerados na 

análise a priori. 

Além disso, é importante ressaltar que ao escolher dois pontos quaisquer que satisfaziam 

determinadas condições, os estudantes, dependendo de seus conhecimentos retrospectivos, 

podiam ou não escolher pontos corretos, mas aqueles que não escolheram os pontos mais 

apropriados, ou seja, não se preocuparam em determinar os mais adequados que facilitariam os 

cálculos e a visualização gráfica, em geral, foram confrontados com outras dificuldades 

relacionadas à conhecimentos retrospectivos supostos disponíveis e que por essa razão não 

foram considerados na análise a priori.  

Isso nos conduz a observação de que deixar a cargo dos estudantes a escolha de alguns 

dados, quando pertinente, pode modificar as relações institucionais existentes e, assim, é 

possível trabalhar com outros exemplos que, em geral, não são bem recebidos pelos estudantes, 

mas que funcionaram sem reclamações, o que, em geral, não corresponde ao trabalho 

matemático habitual apresentado nos materiais didáticos. 

As análises preliminares permitiram responder as seguintes questões de pesquisa: 

 

“1) Como é proposto o processo de ensino das noções de reta e circunferência, em 

Geometria Analítica, nos ensinos médio e superior?”  

 Nas relações institucionais existentes para o ensino e a aprendizagem das noções de 

reta e circunferência, em Geometria Analítica, nos ensinos médio e superior, privilegia-se, no 

ensino médio o ponto de vista cartesiano e no ensino superior os pontos de vista cartesiano e 

paramétrico, desenvolvidos de maneira pontual, sem existir uma articulação entre eles. 

Também não são articulados com o ponto de vista polar, presente na disciplina de Cálculo 

Diferencial e Integral, como uma ferramenta necessária para o estudo de derivadas e integrais. 

Acreditamos que esse ponto de vista deveria ser trabalhado na Geometria Analítica de 

forma articulada com os demais (cartesiano e paramétrico).  
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Além disso, é preciso que exista uma maior integração dos conhecimentos 

desenvolvidos no ensino médio e que esses possam ser utilizados como conhecimentos 

retrospectivos no ensino superior, pois ao se introduzir a Geometria Analítica deve-se 

considerar o trabalho já desenvolvido no ensino médio. 

 

“2) Como identificar os conhecimentos dos estudantes na transição entre os ensinos 

médio e superior?” 

Por meio de uma grade de análise identificamos, nas relações institucionais esperadas e 

existentes, os conhecimentos dos estudantes, neste caso, sobre noções de reta e circunferência, 

nos ensinos médio e superior. 

Essa grade serviu de instrumento para especificar tanto as organizações matemáticas e 

didáticas existentes como as expectativas em termos de conhecimentos retrospectivos 

esperados dos estudantes na transição entre o ensino médio e o superior, para o estudo desses 

objetos de ensino e possibilitou as análises dos livros didáticos (identificação das praxeologias 

existentes), e a construção da sequência de ensino.  

Tal grade também permitiu assinalar para cada tipo de tarefa, de acordo com o 

enunciado, categorias como: técnicas possíveis, tecnologias associadas às técnicas e teorias 

associadas às tecnologias, ostensivos usados em cada técnica, pontos de vista associados à 

técnica, necessidade de mudança de quadros e nível de conhecimento esperado dos estudantes.  

Considerando ainda os tipos de tarefas comuns para o ensino e a aprendizagem das 

noções de reta e circunferência, aplicamos a grade que nos auxiliou a identificar as técnicas e, 

em seguida, analisamos a tecnologia e a teoria associada. Observamos que as noções de 

ostensivos e não ostensivos possibilitam encontrar as necessidades em termos de representações 

externas e internas do trabalho matemático a ser realizado. Com a grade, foi possível identificar 

o quadro em que a tarefa é enunciada, as mudanças de quadros necessárias, bem como o nível 

de conhecimento esperado dos estudantes de acordo com a etapa escolar em que a tarefa é 

proposta. 

Identificamos a necessidade de trabalhar outras praxeologias distintas das 

institucionalizadas, como a articulação entre os pontos de vista para as curvas planas, se 

desejamos que os estudantes atinjam o nível de conhecimento disponível, isto é, que sejam 

capazes de aplicar os seus conhecimentos em diferentes tipos de tarefa que ultrapassam aquelas 

propostas nas praxeologias institucionalizadas.  
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“3) Quais os tipos de tarefas sobre as noções de reta e circunferência podem ser 

consideradas como conhecimentos retrospectivos para os estudantes do ensino 

médio?” 

As tarefas sobre as noções de reta e circunferência, no plano, no geral são desenvolvidas 

no ponto de vista cartesiano, sem existir uma articulação com outros pontos de vista, sendo 

esses os conhecimentos retrospectivos considerados como disponíveis para os estudantes do 

ensino médio quando iniciam o ensino superior. 

. 

“4) Essas tarefas são enunciadas e solucionadas em quais quadros? “ 

No geral, as tarefas são enunciadas no quadro da Geometria Analítica e solucionadas 

nos quadros da Geometria Analítica e da Geometria Plana. 

 

“5) Quais ostensivos e não ostensivos são manipulados e evocados, respectivamente, 

quando do funcionamento da técnica?” 

No estudo de reta e circunferência, no plano, quando do funcionamento da técnica, são 

manipulados os ostensivos: representações cartesiana, paramétrica e polar, coordenadas 

cartesiana e polar, gestual (realizar a mudança de coordenadas, desenvolver substituições, e 

realizar algumas propriedades algébricas para obter a representação desejada), escriturais 

(formalismo das representações cartesiana, paramétrica e polar de reta e de circunferência). 

Também são evocados os não ostensivos que se resumem as noções de representações 

cartesiana, paramétrica e polar de reta e de circunferência, no plano.  

 

“6) Quais os níveis de conhecimento, esperados dos estudantes do ensino médio 

quando se introduz noções de retas e circunferências, no plano, no ensino superior?” 

Na introdução de noções dessas curvas planas no ensino superior, de acordo com a 

pesquisa, espera-se do estudante do ensino médio os níveis de conhecimento técnico e 

mobilizável, como evidenciar variáveis auxiliares (parâmetros), revisitar a noção de razões 

trigonométricas, elaborar e resolver sistemas de duas equações e duas incógnitas, identificar 

propriedades geométricas de pontos, como o lugar geométrico dos pontos ou traço de uma 

determinada curva plana, o entendimento da representação cartesiana e paramétrica de uma 

reta, e cartesiana da circunferência, no plano.  

“7) Quais os pontos de vista (cartesiano, paramétrico e polar) privilegiados no 

desenvolvimento das noções de reta e circunferência, no plano, nos ensinos médio 

e superior?” 
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No que tange  ao ensino de reta, considerando as obras analisadas observamos que os 

pontos de vista para as representações de reta, no plano, são apresentados de forma isolada sem 

uma articulação entre os pontos de vista cartesiano, paramétrico e polar, com exceção da obra 

de Stewart (2013), que procura articular parte desses pontos de vista, privilegiando a passagem 

do ponto de vista paramétrico para o cartesiano, mas não existe a volta, a passagem do 

cartesiano para o polar e vice-versa, e identificamos a ausência da passagem do ponto de vista 

paramétrico para o polar e vice-versa. 

No ensino médio percebemos a ausência da representação polar da reta que, utilizando 

a noção de equação/vetor, poderia favorecer o seu entendimento. Na transição do ensino médio 

para o ensino superior, em se tratando da noção de reta, no plano, inexiste a articulação entre 

esses pontos de vista e suas mudanças. Por exemplo, no ensino médio, para o caso da Geometria 

Analítica, dá-se uma maior ênfase ao ponto de vista cartesiano e trabalha-se apenas com retas 

no plano, enquanto que no ensino superior a ênfase é dada a noção de vetores e, 

consequentemente, ao ponto de vista paramétrico com a ausência do ponto de vista polar que 

poderia ser explorado, auxiliando o seu entendimento em outras disciplinas, conforme já 

observado.  Notamos, ainda, que no ensino superior, em geral, trabalha-se com retas no espaço 

sem articular essa noção com retas no plano, o que se supõe ser um conhecimento retrospectivo 

disponível. 

No caso do ensino de circunferência, como uma das cônicas, considerando as obras 

analisadas, observamos que os pontos de vista para equações de circunferência plana são 

apresentados de forma isolada sem uma articulação entre os diferentes pontos de vista 

considerados nessa pesquisa ou quando ocorre a articulação, em geral, trata-se apenas de dois 

pontos de vista e de um único sentido. A articulação entre os três pontos de vista não foi 

encontrada nos livros analisados. 

Na obra de Stewart existe uma tentativa dessa articulação, pois o autor faz quatro das 

seis passagens apresentadas no quadro 21 da página 181. 

Em Álgebra Linear não se revisita a articulação entre esses pontos de vista para as curvas 

planas, como reta e circunferência, enquanto que em Cálculo Diferencial e Integral essas 

noções, ainda que articuladas em parte, são revisitadas como conhecimentos retrospectivos para 

um posterior desenvolvimento do cálculo de áreas e volumes por meio de derivadas e integrais. 

Nesse sentido, principalmente a Geometria Analítica, deveria oferecer essas noções de forma 

articulada com os três pontos de vista, tanto no ensino médio como no ensino superior. 

Nos citados níveis de ensino, a circunferência é trabalhada isolada das demais cônicas, 

sendo que o ideal seria introduzi-la como um caso particular das cônicas. Dessa forma, o 
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estudante entenderia o caso da excentricidade ser igual a zero, mas como já dissemos, isso seria 

outro trabalho de pesquisa.  

Assim, na transição do ensino médio para o ensino superior, em se tratando da noção de 

circunferência plana, falta uma articulação entre os pontos de vista considerados na pesquisa, 

pois, em ambas as etapas escolares, dá-se uma maior ênfase ao ponto de vista cartesiano e isso 

dificulta uma articulação com os demais. 

 

“8) Um ambiente informático favorece o estudo de reta e circunferência, no plano, 

e a articulação entre as diferentes representações?” 

Podemos dizer que o ambiente informático, por mediação e interação, favorece o estudo 

dessas curvas planas, na medida em que permite ao estudante explorar, controlar e readequar 

as suas representações, por meio da manipulação dos ostensivos gráficos -  evocados pelas 

noções dessas curvas - e dos não ostensivos que lhe são associados, uma vez que os diferentes 

ostensivos gráficos representam o mesmo objeto matemático.  

 

Finalmente, concluímos que as respostas das questões formuladas, juntamente com as 

análises a priori, a posteriori e validação da sequência de ensino permitiram obter resultados 

que favorecem o entendimento, pelos estudantes, das noções de reta e circunferência, no plano, 

na Geometria Analítica. Permitem, além disso, responder a questão de pesquisa: “Nos estudos 

de reta e de circunferência, no plano, a articulação de suas diferentes representações 

(cartesiana, paramétrica e polar) favorece o entendimento desses objetos de ensino?”, de 

maneira satisfatória. 

 Esses resultados da pesquisa corroboram com a proposta no sentido de diferenciar o 

entendimento de retas e circunferências, por meio de outros pontos de vista, além do 

cartesiano, que permitam, no domínio da Geometria Analítica, trabalhar o fazer matemática 

por meio da construção dessas curvas planas, e o saber pensar matemático, por meio da 

articulação dos pontos de vista dos objetos desse domínio estudados já no ensino médio.  

Nesse sentido, essa pesquisa estabelece uma transição do ensino médio para o ensino 

superior, na medida em que o estudante, ao articular essas representações da reta e da 

circunferência, no ensino médio, poderá revisita-las em disciplinas, como a Geometria 

Analítica, o Cálculo Diferencial e Integral, a Álgebra Linear, entre outras, do ensino superior 

e aplicá-las de forma a desenvolver novos conhecimentos e integrá-los como elementos de 

sua relação pessoal quando se considera o domínio das curvas planas.  
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Questões Futuras para o Ensino e a Aprendizagem da Noção de Curvas Planas na 

Geometria Analítica  

Na sequência de ensino, foram propostas tarefas com ou sem a interferência de um 

ambiente informático, investigando se estes ambientes permitem ao estudante reconhecer 

algumas propriedades de reta e de circunferência, por meio das representações e interpretações 

gráficas, com a articulação entre os pontos de vista, para uma melhor compreensão desses 

objetos matemáticos.  

Nas sessões I e II comprovou-se a importância da articulação entre os pontos de vista 

cartesiano, paramétrico e polar, que por meio dessa flexibilidade de tratamento entre as 

diferentes representações, que correspondem a diferentes formas de enxergar esses objetos 

matemáticos, permite ao estudante o entendimento das noções de reta e circunferência. 

Para futuras pesquisas indicamos o estudo de coordenadas e vetores no espaço já no 

ensino médio, o que favoreceria o estudo de reta e circunferência no espaço e suas 

representações cartesianas, paramétricas e polares na transição dos ensinos médio e superior.  

Considerando os resultados apresentados por essa pesquisa, indicamos o estudo das 

cônicas e de outras curvas planas, como a epicicloide, a cardioide, a espiral de Arquimedes, a 

cicloide, entre outras, nos dois ambientes, um papel e lápis e outro informático, na geometria 

analítica dos ensinos médio e superior, uma vez que de acordo com essa pesquisa, entendemos 

que favorecem ao estudante, por meio da articulação dos pontos de vista cartesiano, paramétrico 

e polar com os ostensivos gráficos, o entendimento conceitual desses objetos matemáticos.  

Também indicamos, nos ensinos médio e superior, que a circunferência seja estudada 

como um caso particular das cônicas, pois, dessa forma, os discentes entenderiam o caso da 

excentricidade ser igual a zero. 

Observamos que as tarefas propostas poderiam ter sido reformuladas na perspectiva do  

estudante tentar identificar um ponto de vista privilegiado para o objeto em estudo, visto que, 

no geral, foi possível ao  aprendiz obter as representações da reta e da circunferência e, por 

mediação e interação de um ambiente informático, explorar e controlar o resultado encontrado, 

porém, não foi propiciada a escolha de um ponto de vista, o que significaria que os estudantes 

deveriam propor as passagens de um ponto de vista ao outro. 

Fnalmente, por essa pesquisa, constatamos a possibilidade de implementação da articulação 

das representações cartesiana, paramétrica e polar de retas e circunferências, na transição do ensino 

médio, e do ensino superior.  
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