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RESUMO 

 

  

A presente pesquisa foi desenvolvida numa abordagem qualitativa, caracterizando-se 

como do tipo pesquisação. Nosso objetivo foi investigar as possibilidades e implicações 

de atuação com Histórias em Quadrinhos no ensino da Matemática, valendo-se da Teoria 

dos Registros de Representação Semiótica para a elaboração de um material que auxilie 

os processos de ensino e de aprendizagem no que tange ao estudo de Triângulos. O uso 

do gênero textual HQ promove uma interação entre a linguagem matemática e a língua 

materna, articulação que se mostra muito frutífera e que aos poucos vem se consolidando 

por meio de pesquisas. Por se tratar de um mestrado profissional, elaboramos um Produto 

Educacional que foi balizado pela Teoria dos Registros de Representação Semiótica 

(TRRS) de Raymond Duval e tem por foco o ensino de Triângulos para o 8
o 

ano do 

Ensino Fundamental. Fundamentamos nossas ações em Calazans (2004) e Vergueiro 

(2005) que discutem a utilização de HQ na sala de aula, bem como em Bazerman (2011) 

e Marcuschi (2008) que tratam dos gêneros textuais e, ainda, nas experiências de Tonon 

(2008), Pereira (2010) e Moraes (2009) com a utilização de HQ no Ensino da 

Matemática. Reportamo-nos a Machado (2011) que trata da impregnação mútua entre a 

Matemática e a Língua Materna, bem como autores que versam sobre linguagem 

Matemática, textos matemáticos e a importância da leitura e da escrita para a 

aprendizagem matemática. A pesquisa foi realizada em uma escola da rede particular de 

ensino na cidade de Natal/RN. Utilizamos como instrumentos de coleta de dados, 

questionários, aplicados a professores e alunos, a observação participante e, ainda, as 

produções escritas dos alunos. Realizamos um teste piloto e solicitamos a professores de 

Matemática, de Língua Portuguesa e Pedagogia que fizessem uma análise da HQ, a fim 

de coletarmos informações que contribuíssem para a melhoria do material. Finalizado o 

produto educacional, realizamos a aplicação do material ao nosso público alvo, alunos de 

8º ano do Ensino Fundamental. A análise dos dados obtidos foi realizada segundo a 

Análise de Conteúdo de Bardin (2016). A partir da análise desses dados, pudemos 

constatar a eficácia do material produzido, comprovando, através das produções dos 

alunos, que houve efetiva aprendizagem e que, de fato, as aulas se tornaram mais 

dinâmicas, facilitando todo o processo.  

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino de Triângulos; História em Quadrinhos (HQ); Registro de 

Representações Semióticas; Educação Matemática. 

  



 

ABSTRACT 

 

 

This survey has been developed in a qualitative approach, been characterized as an action 

research type. Our goal is to investigate the possibilities and implications of using Comic 

Books in the teaching of Mathematics, by applying the Semiotic Representation Records 

Theory for the production of a material that helps the teaching and learning processes in 

relation to the triangles’ study. The use of Comic Books textual discourse genre 

promotes an interaction between the mathematical language and the mother tongue, 

articulation that has proven to be very fruitful and which has gradually consolidated itself 

throughout researches. Since it is a professional Master's, we developed an Educational 

Product that was measured by the Semiotic Representation Records Theory (TRRS) of 

Raymond Duval and it focus on the teaching of triangles for the 8th grade of Elementary 

School. We base our research on Calazans (2004) and Vergueiro (2005) who discuss the 

use of Comic Books in the classroom, as well as on Bazerman (2011) and Marcuschi 

(2008) who deal with the text genres and, yet, on the experiences of Tonon (2008), 

Pereira (2010) and Moraes (2009) with the use of Comic Books in the teaching of 

Mathematics. We also refer to Machado (2011), who deals with the mutual permeation 

between Mathematics and the Mother Tongue, as well as authors who discuss about the 

language of Mathematics, mathematical texts and the importance of reading and writing 

to learn Mathematics. The survey was conducted in a privite school in the city of 

Natal/RN. We used questionnaires, applied to teachers and students, participant 

observation and students’ written productions as data collecting instruments. We 

performed a pilot test in which we asked the teachers of Mathematics, Portuguese 

Language and Education to make an analysis on the Comic Book in order to collect 

information that could contribute to the improvement of the material. By the end of the 

educational product output, we guided the application of the material to our target 

audience, students from 8th grade of Elementary School. The obtained data analysis was 

performed according to the Bardin Content Analysis (2016). According to the analysed 

data we were able to verify the effectiveness of the material production, proving, 

throughout the students' productions, that there were effectiveness and that, in fact, the 

classes have become more dynamic, which makes the whole process easier. 

 

 

Key words: Triangles’ Teaching; Comic Books; Semiotic Representations Registration; 

Mathematics Education. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Educar e ensinar não são tarefas fáceis, mas nós, docentes, temos o 

compromisso de ensinar e contribuir para a Educação de forma significativa. Esse 

compromisso começa, muitas vezes, a ser traçado no início de nossa trajetória escolar. 

Por esse motivo, iniciamos esta dissertação com nossa caminhada educacional. 

Desde pequenina, quando ainda na Educação Infantil, experimentávamos novas 

texturas, identificávamos cores, conhecíamos os animais e nos encantávamos por uma 

“tia”, que nos ajudava sempre que precisávamos, já sabíamos do nosso futuro… 

queríamos ser “tia”!  

Ao passar dos anos, quando no Ensino Fundamental, já nos achávamos grandes, 

descobrindo o universo por meio da leitura e da escrita, ensaiando as letras e moldando 

as formas, na pretensão de fazermos bonito, porque alguém iria dizer: “Que lindo! 

Parabéns!”, mais uma vez confirmávamos nosso futuro. Porém, agora já conhecíamos 

as profissões e já sabíamos o que a nossa “tia” era, professora!  

E uma nova fase vinha chegando, a adolescência. Fase difícil essa! Onde 

perdemos o vínculo amoroso de uma “tia professora” e passamos a ter 

PROFESSORES! É chegado o período dos anos finais do Ensino Fundamental, e agora 

tendo vários... vários professores, diferentes, cada um com um humor e atitudes 

estranhas… dizendo que agora precisávamos crescer, que teríamos que ser responsáveis, 

que não éramos mais criança!  

Será que ainda queremos ser “tia”...  ou melhor, professora? Mas, passamos 

tanto tempo querendo isso, é preciso dar uma oportunidade ao futuro. E, ao conhecer os 

professores percebemos, que cada um, do seu jeito, com sua disciplina, nos encanta e 

nos apresenta um universo novo. Então, não há o que temer, ainda queremos ser 

professora!  

Os anos se passam e percebemos que temos que fazer uma escolha, é preciso 

decidir. Que tipo de professora queremos ser? E então, de repente chega o Ensino 

Médio. Hora de decidir! Buscamos nas nossas memórias aqueles momentos de maior 

encantamento, de maiores descobertas, que a felicidade nos tomou porque estávamos 

estudando. Mas estudando o quê? Matemática! Matemática que nos encanta e 

desencanta, que nos atrai e nos afasta! Será essa a escolha certa? Por que não tentar? 

Vamos ao desafio. Matemática é a nossa escolha. 
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Iniciamos uma nova jornada. Tudo o que sabíamos toma uma nova forma. Estar 

na universidade não é nada fácil! Achávamos que tudo ao nosso redor só seria 

Matemática, mas não é bem assim! Nada é tão exclusivo. A Matemática não caminha 

sozinha, todas as outras áreas estão ao seu redor, comungando do mesmo propósito... o 

conhecimento. Tudo é novidade... um ônibus circular, um restaurante universitário, 

bolsas de apoio e incentivo ao estudante... e uma turma. Uma turma com o mesmo 

desejo, com a mesma ansiedade, tão diferente e ao mesmo tempo tão parecida... 

crescíamos juntos, experimentávamos juntos, tudo tão compartilhado...mas todo esse 

deslumbramento não tirou nosso foco... e a Matemática? E ser professora? Tínhamos 

novos modelos... de aulas, de ensino, de pessoas... novos espelhos... e foi através do 

reflexo de muitos professores universitários que nos moldamos, que nos inspiramos, 

pois tamanha era a nossa admiração. Ao mesmo tempo que respirávamos Matemática, 

nos deleitávamos com o conhecimento que emanava de cada novo professor. Havíamos 

tomado a decisão certa, pois em tudo tivemos prazer, não que tenha sido fácil... porque 

não foi. Estudávamos muito, pesquisávamos muito, pois agora sim tínhamos que ser 

mais independentes, caminhar com nossas pernas, adquirir o máximo de conhecimento 

possível, pois enfrentaríamos muita coisa pela frente. A academia parecia um universo 

paralelo, uma outra realidade, estar ali nos instigava, nos movia, nos motivava, pois o 

ambiente acadêmico é favorável ao conhecimento, a conquistas, a sonhos... Ali 

vivenciamos cinco anos inesquecíveis, em um conjunto de vivências, de experiências e 

de muito aprendizado. Não apenas aprendemos Matemática, aprendemos como ensiná-

la, como “transmiti-la” a outros. Estávamos prontos para enfrentar a realidade de uma 

sala de aula nossa. 

Agora já formada, com diploma em mãos, fomos a campo. Nem tudo foi como 

imaginávamos, a realidade era um tanto quanto diferente do que tínhamos em mente, 

mas não podíamos nos acovardar, por tudo o que vivemos precisávamos tentar.    

Ao escolhermos a docência como profissão, ainda não tínhamos a noção do 

grande compromisso em nossas mãos, todavia a escolhemos com um propósito, e é esse 

propósito que nos move até hoje. O de ensinar a outros, tudo o que um dia nos foi 

ensinado, não somente conteúdos, mas valores, valores que foram transmitidos por 

professores que passaram por nossa vida, valores que sentimos ao estudar Matemática, 

valores que nos movem, que nos instigam a continuar em tão árdua caminhada, a buscar 

novas formas e estratégias que nos ajudem a sermos professora!  
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Por isso tudo, apresentaremos, neste texto, uma proposta pedagógica para o 

Ensino de Matemática, fruto da nossa experiência no Programa de Pós-graduação em 

Ensino de Ciências Naturais e Matemática (PPGECNM). De modo que objetivamos 

investigar as possibilidades e implicações de atuação com Histórias em Quadrinhos no 

ensino da Matemática, valendo-se da Teoria dos Registros de Representação Semiótica 

para a elaboração de um material que auxilie os processos de ensino e de aprendizagem 

no que tange ao estudo de Triângulos.  

Nossa pesquisa se justifica pelo caráter inovador, que une Histórias em 

Quadrinhos, Teoria dos Registros de Representação Semiótica e o Ensino de Geometria. 

Uma vez que, em nossas pesquisas iniciais, não encontramos nenhum outro trabalho 

realizado dentro dessas três perspectivas.   

Nesse sentido, a pesquisa aqui apresentada está dividida em cinco capítulos. O 

primeiro capítulo traz uma reflexão sobre as concepções relacionadas à Educação de 

modo geral, baseada em D’Ambrosio (1986; 1997; 2011), para um diálogo sobre a 

Educação Matemática. Discorremos sobre alguns problemas no processo de ensino e 

aprendizagem, principalmente, no que tange à Matemática.  

E, diante das dificuldades que o professor de Matemática enfrenta em sala de 

aula, lançamos uma proposta de trabalho que desenvolvemos no âmbito de um 

Mestrado Profissional, a fim de contribuirmos com novas possibilidades para o ensino 

dessa disciplina.  

Nesse sentido elencamos como problemática o seguinte questionamento: Quais 

as contribuições que as Histórias em Quadrinhos, baseadas nos registros de 

representação semiótica, trazem para o ensino de Triângulos? 

Desse modo, nossa pesquisa evidencia a importância da leitura e da escrita de 

textos matemáticos no contexto escolar, de modo a contribuir para os processos de 

ensino e de aprendizagem da Matemática. Deste modo, trazemos as contribuições de 

Machado (2001), o qual discute as ligações entre a Matemática e a Língua Materna, 

estabelecendo uma relação de impregnação mútua. O autor apresenta argumentos sobre 

a importância da Língua para a Matemática, não somente no que concerne à leitura e à 

interpretação de problemas, defende que essa relação vai muito mais além, remete a 

concepções que envolvem a leitura, a escrita e a fala como práticas que devem ser 

trabalhadas, não somente na Matemática, mas em quaisquer outras áreas de ensino. 

Contudo, focamos nas abordagens relacionadas à Matemática e, para tanto, nos 

remetemos também a Rabelo (2002), Pontes e Pontes (2013), Smole e Diniz (2001) que 
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discutem a importância da Leitura e da Escrita nas aulas de Matemática, bem como 

apontam estratégias que podem ser utilizadas nesse âmbito. 

Nesse sentido, temos uma proposta que se coaduna com essas concepções, uma 

vez que optamos por trabalhar com Histórias em Quadrinhos nas aulas de Matemática e, 

para isso, buscamos aporte teórico em Marcuchi (2008) e Bazerman (2011), que situa o 

gênero textual em questão, apontando suas principais características. Mas, em se 

tratando de questões metodológicas em relação às HQ, tomamos as concepções dadas 

por Calazans (2004) e Vergueiro (2014) sobre como usar as HQ na sala de aula. 

Em nossa proposta, elegemos como conteúdo o ensino de Triângulos, o que 

desencadeou uma discussão sobre o Ensino de Geometria de modo geral.  Para essa 

discussão nos apoiamos em Machado (2001), autor que apresenta uma visão ampla dos 

desafios relacionados ao ensino de Geometria. Por fim, frente às concepções 

apresentadas, efetivamos nossa proposta, descrevendo os processos que a compõem. 

No Capítulo 2, tratamos da Teoria de Registros de Representação Semiótica 

(TRRS) de Raymond Duval (2003, 2009, 2011). Essa teoria analisa o conhecimento 

matemático, levando em consideração a relação entre a natureza dos objetos estudados e 

a representação desses. Assim, nos aprofundamos nessa teoria a fim de conhecermos 

suas implicações, bem como entender como ela se processa, e quais as contribuições 

para a nossa prática docente. 

Iniciamos fazendo uma sucinta descrição histórica sobre os tipos de 

representações, onde apresentamos as representações mental, interna ou computacional 

e semiótica. Descrevemos as funções que desempenham e localizamos as 

representações semióticas em relação a mental e a computacional no que tange as suas 

funções. Demos destaque à representação semiótica, uma vez que desempenha as 

funções de Comunicação, Objetivação e Tratamento. Nesse sentido, nos ancoramos em 

D’Amore, Pinilla e Iori (2015) os quais apontam os primeiros elementos primitivos da 

semiótica, bem como em Colombo, Flores e Moretti (2008) que investigam a TRRS no 

Brasil. 

Nessa perspectiva, adentramos à Teoria de Duval (2009, 2011), distinguindo o 

objeto de suas representações e explicitando as relações existentes entre ambos, 

deixando claro as concepções de Duval (2009) sobre noésis e semiósis, ou seja, a 

apreensão conceitual do objeto e a apreensão ou produção de uma representação 

semiótica, respectivamente. A partir daí iniciamos a montagem de um diagrama que 
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busca representar os princípios básicos da TRRS, e fomos continuando essa construção 

a medida que íamos nos aprofundando na Teoria. 

Ao tratarmos das representações semióticas faz-se necessário retratar as três 

atividades cognitivas próprias de cada representação, a Formação, o Tratamento e a 

Conversão.  A Formação trata do processo inicial de formação da representação num 

registro semiótico, obedecendo às regras de conformidade de cada sistema de 

representação. O Tratamento desenvolve operações de transformações internas de 

representações, ocorrendo num mesmo sistema. A Conversão, por sua vez, trata das 

transformações externas aos sistemas semióticos, ou seja, de um sistema semiótico para 

outro. Por fim, definimos o processo de coordenação das conversões, sendo congruente 

ou não-congruente. 

Para a TRRS, ao representar, tratar e converter diferentes representações de um 

mesmo objeto matemático, colocando essas diferentes representações em coordenação, 

podemos dizer que efetivamente houve apreensão de conceito. 

No Capítulo 3, apresentamos o percurso metodológico da pesquisa, a qual 

identificamos como qualitativa, com elementos de uma pesquisa do tipo pesquisação, 

sendo a mesma desenvolvida numa escola da rede particular de ensino, onde 

trabalhamos, tendo como sujeitos alunos de 8º ano do Ensino Fundamental, onde o 

conteúdo triângulos é abordado. 

Na perspectiva de um Mestrado Profissional, desenvolvemos uma HQ para o 

ensino de Triângulos, com um Guia de Orientação para Aplicação, com sugestões de 

atividades de Leitura, Escrita e Oralidade e com sugestões de explorações da HQ 

balizada pela TRRS. Esses materiais possibilitam ao professor elaborar seu próprio 

Plano de Ação, montando suas atividades conforme a necessidade de seus alunos. Por 

isso, montamos um Plano de Ação modelo, que pode servir de base e, ao mesmo tempo, 

o aplicamos em uma turma sob nossa responsabilidade em uma escola da Rede Privada 

de Ensino na cidade de Natal-RN, a fim de evidenciar ou não as potencialidades dos 

materiais elaborados. 

Ainda nesse capítulo, descrevemos os processos de elaboração e de testagem de 

cada material elaborado, bem como os instrumentos de investigação para coleta e 

análise dos dados obtidos, e, ainda, detalhamos minuciosamente a aplicação final da 

HQ, expressando nossos alcances e nossas frustrações ao longo do processo, de modo a 

discutir o planejar e o executar. Apresentamos, também, os métodos de análise de dados 
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de cada instrumento, levantando uma discussão teórica sobre a Análise de Conteúdo de 

Bardin (2016) e indicando o processo de análise de todo o material coletado. 

O Capítulo 4 traz o Produto Educacional, elaborado durante o mestrado, que 

visa contribuir com a aprendizagem da Matemática e auxiliar com as ações dos 

professores, trazendo novas possibilidades para as situações de ensino. Nele, 

apresentamos a HQ e o Guia de Orientação elaborado para o trabalho a ser realizado 

com esse gênero. 

No Capítulo 5 apresentamos todo o processo de organização e análise dos dados, 

mostrando passo a passo a pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos 

resultados obtidos e interpretação. Discutimos a relevância das informações adquiridas 

para a nossa pesquisa, comprovando nossas hipóteses e alcançando os objetivos 

traçados. 

 Por fim, tecemos nossas considerações finais acerca do trabalho desenvolvido, 

de nossa experiência enquanto pesquisadora e enquanto sujeito de pesquisa, 

apresentamos nossos medos e frustações e ao mesmo tempo nossas metas e objetivos 

alcançados. Retomamos o trabalho realizado e indicamos algumas possibilidades 

futuras.  
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CAPÍTULO 1 - EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, LÍNGUA MATERNA E HISTÓRIAS 

EM QUADRINHOS 

 

 

Educar, promover aquisição de conhecimento e aplicá-lo ao cotidiano não é 

uma tarefa fácil, requer dedicação, planejamento e muitas estratégias. Num universo 

onde a Educação é o centro de nossas atenções, na qual trabalhamos para a aquisição de 

conhecimentos, nos deparamos com questionamentos que rondam nossas mentes, nossas 

práticas, nossos objetivos, nossas funções enquanto aluno e professor. Em que consiste a 

Educação? Como promovê-la? Como alcançar nossas metas e objetivos? Qual o nosso 

papel nesse processo?  Como envolvermos todas essas indagações nos processos de 

ensino e de aprendizagem da Matemática? 

A partir desses questionamentos, este capítulo pretende discorrer sobre essas 

temáticas de modo a buscar respostas para essas perguntas. Na procura por estratégias 

de ações frente à realidade educacional em que vivemos, nos apoiamos em autores que 

discutem temas que giram em torno de tais indagações e apontam ações alternativas para 

a Educação e, sequencialmente, apresentaremos nossa proposta de ação frente à nossa 

realidade educacional. 

Numa discussão inicial sobre Educação, buscamos concepções que possam 

sustentar nossas práticas e ao mesmo tempo direcionar-nos. Para tanto, encontramos nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), baseado na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996), a Educação como uma 

“[...] formação necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades como elemento 

de auto-realização, preparação para o trabalho e para o exercício consciente da 

cidadania” (BRASIL, 1997, p. 13).  Ainda sobre isso, D’Ambrosio (2011, p. 25) define 

que “Educação é o conjunto de estratégias desenvolvidas pelas sociedades para: a) 

possibilitar a cada indivíduo atingir seu potencial criativo; b) estimular e facilitar a ação 

comum, com vistas a viver em sociedade e exercer cidadania”. 

Analisando essas concepções acerca de Educação, percebemos em todas algo 

além da transmissão de conhecimento, elementos que extrapolam a simples transmissão 

de conteúdo. Os PCN tratam de “exercício consciente da cidadania” e D’Ambrosio fala 

de “ação comum”, “viver em sociedade” e “exercer cidadania”, essas concepções são 

pertinentes a uma Educação para a cidadania na qual o mais importante não é a 

aquisição de conhecimento, mas o que o indivíduo faz com esse conhecimento 



22 
 

adquirido. Deste modo, pretensiosamente, respondemos o nosso primeiro 

questionamento “em que consiste Educação”, donde tomamos a Educação como um 

processo social de aquisição de conhecimento que se realiza não apenas com o ensino de 

conteúdo, mas que se integra com as ações que são desenvolvidas a partir do 

conhecimento adquirido. D’Ambrosio (2011, p. 88) afirma que “uma finalidade 

importante da educação é dar condições aos indivíduos para que possam lidar com 

situações novas, sejam capazes de organizar suas experiências criando novas sequências 

de ações e de explicações”. É nessa perspectiva de novas experiências que 

desenvolvemos nosso trabalho.  

Temos a preocupação de formar pessoas para a vida em sociedade, que buscam 

não apenas interesses próprios, mas também buscam interesses coletivos, pessoas que se 

preocupam com questões sociais, políticas, econômicas, ambientais, entre outras. Que 

sejam capazes de tomar decisões que visam o bem comum. É esse tipo de Educação que 

pretendemos. Assim, pensamos nossas ações com vistas à transformação para o bem 

comum, é deste modo que almejamos promover Educação
1
. 

É dentro dessa perspectiva que afunilamos nossa discussão acerca de 

Educação, com uma atenção específica à Matemática.  

Vemos a Matemática não apenas como uma disciplina curricular que trata de 

cálculos, fórmulas, símbolos e algoritmos. Ao contrário, a percebemos como elemento 

favorecedor de ações humanas, uma vez que é utilizada a partir das necessidades dos 

indivíduos e que sua atuação nem sempre é tão perceptível, todavia, pode ser distinguida 

à medida que realizamos um estudo aprofundado, como por exemplo ao utilizarmos as 

Tendências em Educação Matemática. 

É importante mencionar que a Educação Matemática pode ser permeada por 

essas tendências. Segundo Fiorentini e Lorenzato (2006), desde a década de 1990 as 

pesquisas nessa área vêm sendo divididas em Tendências Temáticas e Metodológicas, 

dentre as quais as primeiras a surgirem foram: processo ensino-aprendizagem da 

matemática; mudanças curriculares; utilização de Tecnologias Digitais de Informação e 

Comunicação
2
 (TDIC) no ensino e na aprendizagem da Matemática; prática docente, 

crenças, concepções e saberes práticos; conhecimentos e formação-desenvolvimento 

profissional do professor; práticas de avaliação; contexto sociocultural e político do 

ensino-aprendizagem da matemática. Dentro dessas Tendências Temáticas surgiram as 

                                                
1
 Aqui respondemos o nosso segundo questionamento “como promover Educação?”. 

2
 Anteriormente denominada de Tecnologia de Informação e Comunicação - TIC 
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linhas de investigação (FIORENTINI e LORENZATO, 2006), que popularmente 

também são chamadas de Tendências em Educação Matemática.   

Atualmente, podemos citar as seguintes tendências: a Etnomatemática, criada e 

desenvolvida por Ubiratan D’Ambrosio, que a define da seguinte forma:  

 

Etnomatemática é a matemática praticada por grupos culturais, tais 

como, comunidades urbanas e rurais, grupos de trabalhadores, classes 

profissionais, crianças de uma certa faixa etária, sociedades indígenas, 

e tantos outros grupos que se identificam por objetivos e tradições 

comuns aos grupos (D’AMBROSIO, 2001, p. 9). 

 

A Modelagem Matemática, que busca criar modelos matemáticos para 

determinadas situações do cotidiano; TDIC, que abordam a Matemática ancorada nas 

Tecnologias de Informação e Comunicação; Jogos, que consiste em estratégias de 

atuação para o desenvolvimento de habilidades matemáticas por meio da ludicidade; 

História da Matemática
3
, a qual busca na História elementos para entender e aprender a 

Matemática; Resolução de Problemas, que consiste em uma estratégia de ensino que se 

vale de situações problemas para a construção de conceitos matemáticos; entre outras 

linhas de investigação. 

Essas linhas de pesquisa em Educação Matemática configuram uma 

diversidade de abordagens frente ao seu ensino, uma vez que possibilitam ao aluno 

vislumbrar as multiplicidades da Matemática, ou seja, relacioná-la com a História, a 

Tecnologia, o Jogo, os Modelos criados, entre outras formas. Proporcionar essa visão 

diversificada não é fácil, porém é possível. Temos um compromisso enquanto docentes: 

precisamos dar suporte aos estudantes para que possam ser estabelecidas conexões entre 

os diversos conhecimentos e elementos pertinentes a essas tendências. Nesse sentido, 

D’Ambrosio (1986, p. 37) afirma que 

  

A prática de ensino em geral é uma ação pedagógica que visa o 

aprimoramento, mediante uma multiplicidade de enfoques, da ação 

educativa exercida no sistema educacional de maneira mais direta e 

característica, qual seja a forma por excelência dessa ação, isto é, o 

trabalho na sala de aula. 
  

Nessa perspectiva de prática de ensino, onde o professor assume uma nova 

posição em sala de aula, não mais de transmissor de conteúdo, mas de mediador, de 

gerenciador, de coordenador das ações e de orientador de seus alunos não apenas quanto 

                                                
3
 Neste trabalho não iremos discutir as abordagens em relação a História da Matemática. 
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à aquisição de conhecimento, mas, principalmente, no que fazer com esse 

conhecimento, como utilizá-lo em seu benefício e de outros, que respondemos nosso 

quarto questionamento acerca de nosso papel no processo de Educação. Para 

D’Ambrosio (1997, p. 80), “[...] o novo papel do professor será o de gerenciar, de 

facilitar o processo de aprendizagem e, naturalmente, de interagir com o aluno na 

produção e crítica de novos conhecimentos”. 

Tomando como referências as características desse modelo de professor, 

identificamos em todas essas tendências, ricas possibilidades de favorecer os processos 

de ensino e aprendizagem da Matemática. No entanto, optamos por enveredar pela linha 

de investigação Resolução de Problemas como possibilidade de abordagem frente ao 

ensino de Matemática, uma vez que percebemos, nessa linha, oportunidade de atuação 

que movimente os estudantes a buscar soluções matemáticas, com atividades de 

investigação e descoberta. Tais características nos mobilizam e nos permitem enxergar 

uma diversidade de atuação muito grande nas atividades que desenvolveremos, de modo 

que possa sanar, ou pelo menos amenizar, alguns problemas no ensino de Matemática. 

  

1.1 Resolução de Problemas como Possibilidade 

  

A Matemática surgiu na antiguidade a partir da necessidade do homem de 

medir, comparar, dividir, selecionar, dimensionar, entre outras. Ou seja, entendemos que 

surgiu a partir de sua necessidade de resolver seus problemas, de resolver situações 

cotidianas que o levaram a pensar, a questionar, a buscar uma solução para as situações 

que surgiam. Segundo Alves (2013, p. 107), “[...] a ciência matemática surgiu da 

necessidade da resolução de problemas práticos do cotidiano”.  

Assim, pretendemos desenvolver atividades que tragam à tona essa necessidade 

de resolver problemas, de modo que os alunos busquem respostas aos questionamentos 

que surgirão e, ainda, que fique evidente a importância da Matemática para esse 

processo.  

Com isso, é de fundamental importância atentarmos para a concepção de 

problema, ao passo que se não tivermos a ideia clara de problema, como poderemos 

resolvê-lo? Para isso, trazemos a noção de problema
4
 apresentada por Onuchic e 

Allevato (2005, p. 221) as quais definem como “tudo aquilo que não sabemos fazer mas 

que estamos interessados em fazer”. 

                                                
4
 Há outras concepções de problemas, todavia não as abordaremos. 
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Percebemos, nessa perspectiva, um aspecto importante no que tange o conceito 

de problema, de modo que nós não sabemos resolver, mas temos interesse e, apesar de 

em algumas situações o estudante se deparar com o problema por que foi imposto pelo 

professor, almejamos que ao ler o problema, o estudante seja instigado à resolução, ou 

seja, desperte seu interesse. Ser movido pelo interesse pode ajudar de forma 

significativa no processo de construção do conhecimento. Uma vez que a Matemática 

está intimamente ligada à Resolução de Problemas, trabalhar nessa perspectiva só 

favorece a aprendizagem. A esse respeito, Brito (2006, p. 15) afirma que 

  

A Matemática, em particular, é uma área que está estreitamente 

vinculada com a solução de problemas e o desenvolvimento de 

procedimentos de solução, pois grande parte das atividades próprias 

dessa área está ligada às representações e às abstrações que 

caracterizam esse tipo de conhecimento. 
  

Trabalhar na perspectiva de Resolução de problemas pode dar ainda mais 

sentido ao conteúdo estudado pelos alunos. Algum professor, certamente, já se deparou 

em algum momento com questionamentos dos alunos em sala de aula acerca da 

utilidade e da aplicabilidade dos conteúdos estudados. Onuchic e Allevato (2005) dizem 

que nem sempre o professor está preparado para responder a esses tipos de 

questionamentos.  

Nesses momentos é importante frisar que além de resolver problemas práticos 

do cotidiano, é extremamente válido perceber o quanto existe produção matemática, ou 

seja, o quanto, ao longo dos tempos, foi desencadeado o processo de estudo e produção 

de matemática, como é o caso da matemática aplicada. Nossa tarefa não é apenas 

mostrar a matemática utilitária, mas a matemática enquanto produção de conhecimento, 

por esse motivo, devemos ter cuidado com a visão utilitarista, uma vez que nem sempre 

é possível aplicar a matemática à realidade cotidiana, pois algumas vezes ela transcende, 

vai mais além de uma utilidade prática. Ao passo que ao resolvermos problemas e 

pensarmos matematicamente, acontece o desenvolvimento de habilidade de raciocínio, 

ou seja, funções próprias ao pensamento. 

Contudo, ao iniciarmos nossa aula com uma situação que precisa ser 

solucionada, já estamos motivando os alunos a pensarem e a se questionarem em como 

vão determinar a resposta e o que fazer com essa resposta. Observamos que há um 

movimento no ambiente, que vemos os alunos em ação, buscando conhecimento, 

mesmo que a princípio eles não percebam o que estão fazendo. Percebemos alunos 
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ativos, motivados, ansiosos pela solução. Essa é a visão que temos de uma sala de aula 

movida por situações-problema, um ambiente propício à aprendizagem. Contudo, 

ressaltamos que essa abordagem metodológica também depende da dinâmica adotada 

pelo professor, de modo que sua mediação deve impulsionar os estudantes à busca pela 

resolução, sejam por estratégias individuais ou coletivas, bem como o trabalho com o 

erro. 

Diante do exposto, nos apoiaremos na noção de Resolução de Problemas 

apresentada por Diniz (2001) que prevê quatro ações: 1. Propor situações-problema – 2. 

Resolver as situações-problema – 3. Questionar as respostas obtidas – 4. Questionar a 

própria situação inicial. 

Não basta apenas entender o problema e resolvê-lo, devemos explorar o 

processo de construção e, principalmente, questionar as respostas obtidas, conversar 

sobre elas, perceber as diversidades no processo de resolução. É importante 

compreender a resposta obtida, entender porque ela atende às necessidades do problema 

e como usar essa resposta em seu benefício, uma vez que ela partiu de uma situação-

problema. Outros fatores a serem analisados é o que pode ser mudado com a resposta 

alcançada e que impacto teve sobre o meio e, ainda, a ocorrência de mudanças da 

situação inicial para a final. 

Esses quesitos podem e devem ser explorados, uma vez que enriquecem a 

dinâmica em sala de aula, pois a ação pós-resolução do problema corresponde a darmos 

um retorno ao aluno acerca do que ele pode fazer com o resultado obtido. Desse modo, 

podemos valorizar não apenas o produto final, mas também e, principalmente, o 

processo de construção desse produto e, ainda, o seu uso. 

Realizadas essas etapas descritas por Diniz (2001), sentimos a necessidade de 

um acréscimo a esse processo, que é a sistematização, a organização do conhecimento 

matemático adquirido. Assim, além do processo descrito anteriormente, é preciso 

formalizar a resposta obtida, afim de que os alunos, cada vez mais, se familiarizem com 

a escrita da linguagem matemática. 

Deste modo, pretendemos usar a Resolução de Problemas como abordagem no 

desenvolvimento de algumas atividades em nossa proposta educacional. Por isso, temos 

a preocupação de articularmos a abordagem de Resolução de Problemas em vistas do 

processo de leitura e escrita nas aulas de Matemática, uma vez que buscamos minimizar, 

especialmente, a dificuldade de leitura e interpretação do problema. Sobre esse assunto, 

Smole e Diniz (2001, p. 72) afirmam que 
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A dificuldade que os alunos encontram em ler e compreender textos de 

problemas está, entre outros fatores, ligada à ausência de um trabalho 

específico com o texto do problema. O estilo no qual os problemas de 

matemática geralmente são escritos, a falta de compreensão de um 

conceito envolvido no problema, o uso de termos específicos da 

matemática que, portanto, não fazem parte do cotidiano do aluno e até 

mesmo palavras que têm significados diferentes na matemática e fora 

dela - total, diferença, ímpar, média, volume, produto - podem 

constituir-se em obstáculos para que ocorra a compreensão. 
  

De fato, é de fundamental importância tratarmos das dificuldades de leitura e 

interpretação, todavia, é válido ressaltar que esse problema de leitura e interpretação não 

é particular de problemas matemáticos ou do ensino de matemática, vai muito além, 

uma vez que envolve não somente questões educacionais, mas também políticas e 

sociais, as quais não serão discutidas aqui. Mas, na tentativa de sanar uma possível 

lacuna, exploraremos a perspectiva do uso de elementos de leitura e de escrita para a 

construção do conhecimento matemático, na resolução de problemas. Contudo, 

deixemos claro que não basta ler com compreensão para aprender matemática, mas que 

esse processo é primordial para aprender matemática. 

Dessa forma, nos valeremos da impregnação entre Matemática e Língua 

Materna para a construção, produção e aplicação do produto educacional a que nos 

propomos em nossa pesquisa, mediados por uma abordagem voltada para Resolução de 

Problemas. Logo, pretendemos usar elementos de leitura e escrita no ensino da 

Matemática, de maneira que proporcionem uma maior compreensão dos problemas em 

foco e, portanto, um maior aprendizado do conteúdo matemático envolvido nestes. 

 

1.2 Leitura, Escrita e Fala no Ensino de Matemática 

  

É próprio do ser humano a necessidade de comunicação e tudo quanto fazemos 

exige uma linguagem. Bakhtin (2011) diz que toda atividade humana está ligada ao uso 

da linguagem e que pode se dar de modo oral ou escrito. É evidente que num contexto 

matemático essa concepção se aplica, para aprender matemática é necessário falar 

matematicamente, e por possuir uma linguagem muito própria, a Matemática, muitas 

vezes, é vista de forma inacessível. 

Com isso, mediante as dificuldades enfrentadas pelos professores em ensinar 

determinados conteúdos de Matemática e, principalmente, as que os alunos têm em 



28 
 

compreender conceitos e elementos pertinentes aos conteúdos, em especial, aspectos 

relacionados às linguagens, que permeiam o ensino e a aprendizagem da Matemática, 

sentimos a necessidade de produzir uma proposta de ensino para essa disciplina. Pontes 

e Pontes (2013, p. 97) destacam que “[...] algo deve ser feito no sentido de melhorar a 

compreensão da linguagem e o uso da comunicação aluno-aluno, professor-aluno de 

modo a termos um melhor desempenho do professor na sua ação docente e do aluno na 

aprendizagem da Matemática”. 

Em nossa experiência docente vimos atuando nos últimos anos com atividades 

de articulação entre Língua Materna e Matemática por meio da utilização de Livros 

Paradidáticos de Matemática
5
 em sala de aula. Tais experiências, relatadas em Pontes [et 

al] (2013), Silva e Pontes (2015) e Pontes e Silva (2015), nos possibilitaram perceber a 

importância que deve ser dada à Língua Materna dentro do ensino da Matemática. 

Identificamos, ao longo de algumas atividades que promovemos, que apresentar a 

Matemática através de uma leitura atrativa, possibilita que o estudante perceba-a numa 

nova perspectiva possibilitada por um novo olhar, ou seja, “a leitura [...] permite ao 

aluno viajar em sua imaginação, aguçando seus sentidos cognitivos, permitindo ver e 

experimentar Matemática, trazendo para o seu dia-a-dia motivação e curiosidade para 

aprender” (SILVA; SILVA; PONTES, 2013, p. 3, grifo dos autores). 

Através dessas experiências, percebemos que uma das grandes dificuldades que 

os alunos têm em compreender determinados conteúdos matemáticos consiste na 

interação que deve ser feita entre o conteúdo, a linguagem matemática e a língua 

materna, estando muitas vezes os dois primeiros dissociados do último. 

Percebemos, ainda, que o processo de entendimento de alguns conteúdos, por 

parte dos alunos se dá de modo muito superficial. Muitas vezes nos deparamos com 

situações em sala de aula, quando, durante a explicação, o aluno parece compreender o 

conteúdo, todavia, percebe-se que ele, efetivamente, ainda não compreendeu o conteúdo 

quando analisamos os resultados de atividades que desenvolve sozinho, numa situação 

de leitura e/ou resolução de problemas. Nessas situações percebemos, de certo modo, 

uma falta de interação entre a oralidade e a escrita. 

Consideramos que, entre as razões para essa dificuldade encontra-se o fato do 

aluno não conseguir ligar o conteúdo matemático ou a linguagem matemática com a 

língua materna. A este respeito Rabelo (2002, p. 83) considera que, 

                                                
5
 Segundo Dalcin (2007, p. 27) “[...] os livros paradidáticos de Matemática são livros temáticos 

que tem a declarada intenção de ensinar, porém, ensinar de forma lúdica”. 
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[...] para alguém se tornar um bom leitor e ‘escritor’, é indispensável 

inseri-lo num bom e variado referencial de textos, para que ele se 

torne um bom formulador e resolvedor de problemas é preciso, 

igualmente, inseri-lo num bom e variado referencial de ‘textos 

matemáticos’, através dos quais ele poderá ler, interpretar, analisar e 

produzir textos que constituem desafios matemáticos. 
  

Na forma oral o acesso se dá de forma mais espontânea que na forma escrita, 

uma vez que para compreensão escrita o estudante utiliza-se de um processo individual 

de entendimento, que relaciona seus conhecimentos prévios, sejam eles obtidos 

academicamente ou durante experiências pessoais, não havendo discussão com outrem, 

ao passo que na forma oral, o estudante, além do seu conhecimento prévio, pode valer-

se de questionamentos e debates para um maior entendimento.  

Por isso ressaltamos a importância de trabalhar tanto com a leitura e escrita, 

quanto com a leitura e oralidade. Porém é necessário que tenhamos cuidado ao usarmos 

algumas abordagens relativas a escrita e a oralidade. Marcuschi (2008) chama a atenção 

para esses aspectos, apontando os cuidados que devemos ter ao “classificar” concepção 

oral e concepção escrita, pois essa distinção é feita a partir da forma original de 

produção. Ou seja, para que um texto seja classificado como oral ou escrito, devemos 

averiguar a sua produção e não sua exposição. Tomemos como exemplo um poema lido, 

apesar de ser exposto oralmente, sua produção foi escrita e não oral, logo podemos dizer 

que foi um texto escrito oralizado. Por esse motivo, estaremos atentos às atividades que 

desenvolveremos entre a escrita e a oralidade, tomando como suporte essas impressões 

apresentadas.   

Ainda nos reportando ao processo de compreensão de um texto, Smole e Diniz 

(2001, p. 70) afirmam que 

  

A compreensão de um texto é um processo que se caracteriza pela 

utilização que o leitor faz, no ato de ler, do conhecimento que ele 

adquiriu ao longo de sua vida: o conhecimento linguístico, o 

conhecimento textual, o conhecimento de mundo. 
  

A compreensão por meio da leitura requer um maior esforço para a aquisição 

de conhecimento, principalmente no que tange à Matemática, uma vez que a própria 

linguagem matemática pode proporcionar uma maior dificuldade, ao passo que é 

necessário conhecê-la para poder compreendê-la. Sobre isso, Lima (2012), em sua 

pesquisa sobre a linguagem matemática, observou que grande parte das dificuldades 
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apresentados por seus alunos, em compreender determinados conteúdos matemáticos e 

resolver problemas matemáticos estava relacionada à apropriação da linguagem 

matemática. Sobre isso o autor observou que as 

  

[...] dificuldades estavam bastante ligadas a não compreensão da própria 

linguagem matemática, dos símbolos matemáticos, que se apresentam 

para muitos deles, de forma sem sentido e significado, dificultando 

ainda mais a compreensão dos conceitos referentes aos objetos dessa 

disciplina (LIMA, 2012, p. 14). 
  

Outro ponto a ser discutido é que o conhecimento obtido através de algumas 

leituras em matemática pode ser muito abstrato, e o mesmo só passa a ser reconhecido 

se for aplicado. A superação dessa dicotomia entre a abstração e o material, na qual o 

estudante precisa compreender em sala de aula e aplicar à sua vida, exige dos alunos um 

processo mental que nem sempre é atingido, uma vez que o saber adquirido 

abstratamente pode não ser percebido e entendido em seu cotidiano, e a medida com que 

relacionamos o conteúdo matemático com uma situação problema do cotidiano, o aluno, 

muitas vezes não reconhece a matemática presente. 

Some-se a isso às dificuldades em lidar com a linguagem escrita, pois quando 

propomos problemas que devem ser solucionados, valendo-se desse tipo de linguagem, 

muitas vezes não são resolvidos. Ou seja, o aluno não compreendeu o que leu e, 

portanto, não tem como resolver. 

Para Machado (2001), os alunos já chegam à escola com um conhecimento de 

realidade, que é expresso por meio da fala, e esse conhecimento servirá de suporte para 

a construção da escrita. Nesse sentido o professor deve elaborar estratégias educacionais 

que favoreçam e/ou proporcionem uma interação entre a língua falada/lida e a língua 

escrita, não as tratando dissociadamente, uma vez que ambas desempenham papel 

importante na aquisição de conhecimento. 

Segundo Machado (2001, p. 103), “[...] do ponto de vista educacional a 

oralidade continua a desempenhar papel fundamental, no que diz respeito à avaliação a 

moeda forte, sem dúvida, é a escrita”. Sabemos que o aluno está sendo avaliado 

constantemente e que a escrita e compreensão da mesma é seu “instrumento de 

trabalho”, no que diz respeito ao processo avaliativo. Para Duval (2011, p. 82), 

  

A produção oral homogeneíza e esconde as diferenças profundas entre 

demonstrar, argumentar em uma discussão, ou ainda explicar, em 

proveito de uma hipotética capacidade geral de raciocínio. Para ter 
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consciência das operações discursivas próprias aos raciocínios 

matemáticos é preciso passar por uma produção escrita. 
  

Deixemos claro que nossa intenção não é supervalorizar a escrita e minimizar a 

oralidade, pois consideramos que devem caminhar juntas. Todavia, ao tentarmos 

explicar a dificuldade enfrentada pelos alunos em compreender Matemática, nos 

deparamos com a difícil compreensão da escrita matemática, ou melhor, da Linguagem 

Matemática e consideramos que tal fato pode ser devido também ao pouco exercício da 

escrita e da leitura nas aulas de Matemática. Sobre a escrita matemática Smole e Diniz 

(2001, p. 70) dizem que “há uma especificidade, uma característica própria na escrita 

matemática que faz dela uma combinação de sinais, letras e palavras que se organizam 

segundo certas regras para expressar ideias”. 

Enquanto docente, consideramos que uma potencial estratégia de ação para o 

ensino da Matemática, reside dentro do campo da interação dessa disciplina com a 

língua materna, tanto na forma oral quanto na forma escrita, como temos experimentado 

em nossa prática. Neste sentido, Rabelo (2002, p. 83) defende que “[...] é necessário ver 

a matemática, tal qual a língua, como um instrumento de intervenção nos processos 

gerais do conhecimento para a formação cultural do homem”. Deve existir uma 

afinidade entre essas disciplinas, de modo que ambas caminhem conjuntamente com o 

objetivo principal de aquisição de conhecimento. Ainda com respeito a este aspecto, 

Machado (2001 p. 10) afirma que: 

  

Entre a Matemática e a Língua Materna existe uma relação de 

impregnação mutua. [...] tal impregnação se revela através de um 

paralelismo nas funções que desempenham, uma complementaridade 

nas metas que perseguem, uma imbricação nas questões básicas 

relativas ao ensino de ambas. É necessário reconhecer a essencialidade 

dessa impregnação e tê-la como fundamento para a proposição de 

ações que visem a superação das dificuldades com o ensino de 

Matemática. 
  

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei nº 9.394, 

de 20 de dezembro de 1996, no Art. 32º inciso I, o Ensino Fundamental tem por objetivo 

a formação básica do cidadão, mediante o desenvolvimento da capacidade de aprender, 

tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. 

Observemos que a Matemática e a Língua Materna são tratadas conjuntamente 

em documentos oficiais da Educação Básica. Segundo os PCN de Língua Portuguesa 

(BRASIL, 1998, p. 20) “[...] sobre os símbolos e representações, a linguagem torna 
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possível o pensamento abstrato, a construção de sistemas descritivos e explicativos e a 

capacidade de alterá-los, reorganizá-los, substituir uns por outros”, confirmando a 

proposição supracitada. 

Dessa forma, encontramos na articulação da Matemática com a Língua 

Materna uma aliada aos processos de ensino e de aprendizagem que, por sua vez podem 

ser desenvolvidos em quaisquer campos da Matemática. No entanto, para isso ser 

possível faz-se necessário, por parte do professor, um estudo aprofundado do conteúdo 

matemático a ser trabalhado e do texto a ser proposto e, ainda, um bom planejamento 

das atividades a serem desenvolvidas, tal qual Fonseca e Cardoso (2009, p. 65) afirmam: 

  

Para a realização de uma atividade de leitura típica de aulas de 

Matemática, é necessário conhecer as diferentes formas em que o 

conteúdo do texto pode ser escrito. Essas diferentes formas também 

constituem especificidade dos gêneros textuais próprios da 

Matemática, cujo reconhecimento é fundamental para a atividade de 

leitura, sob pena de os objetivos definidos para o exercício não serem 

alcançados. 

  

Ao nos depararmos com essa interação chegamos a um ponto em que decisões 

precisam ser tomadas, no que tange à metodologia a ser trabalhada de modo a 

contemplar uma diversidade de procedimentos de leitura e, ainda, em relação a alguns 

aspectos que consideramos que não devem faltar em atividades com leitura, sendo eles
6
: 

os objetivos daquela leitura, a motivação para a leitura, as formas de posicionar-se 

diante de situações problema presentes nas leituras, e ainda, como aplicar o 

conhecimento adquirido por meio da leitura. 

Diante do exposto, preocupamo-nos em contribuir de forma significativa para o 

ensino de Matemática, de modo que tentamos alcançar um ensino para cidadania, onde a 

preocupação do estudante deve pairar sobre o que fazer com o conhecimento adquirido, 

e para tal, o professor deve estar munido de base teórica, proposta metodológica e 

recursos materiais que o auxiliem a proporcionar esse processo aos seus estudantes. 

Portanto, pensando nessas concepções optamos por desenvolver um material de 

leitura e escrita, que servirá como auxílio didático, que trate de um conteúdo 

matemático, ancorado numa abordagem de Resolução de Problemas. Para tanto, 

precisávamos escolher que tipo de material iríamos desenvolver. Optamos, por trabalhar 

                                                
6
 Esses aspectos serão discutidos no capítulo 3 ao descrevermos nossa proposta de trabalho. 
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com o gênero textual Histórias em Quadrinhos (HQ). Sobre tal escolha discorremos a 

seguir. 

   

1.3 A escolha de um Gênero Textual: as histórias em quadrinhos 

  

         Mediante experiências positivas vivenciadas em atividades de ensino, pesquisa e 

extensão na formação inicial e na atuação profissional, abordando a interação entre 

Matemática e Leitura, optamos por desenvolver uma pesquisa buscando, nos elementos 

de leitura e escrita, um aliado à compreensão de conteúdos matemáticos. Escolhemos, 

então, trabalhar na perspectiva de um gênero textual específico.  

Antes de esclarecermos qual Gênero Textual optamos por trabalhar, detenhamos 

um pouco de atenção à concepção geral de Gênero Textual. Nossa escolha se justifica a 

partir do que percebemos dessa concepção. Deste modo, apresentamos, inicialmente, a 

concepção de gênero apontada por Bazerman (2011, p.23), quando diz que   

 

Gêneros não são apenas formas. Gêneros são formas de vida, modos 

de ser. São frames para a ação social. São ambientes para a 

aprendizagem. São os lugares onde o sentido é construído. Os gêneros 

moldam os pensamentos que formamos e as comunicações através das 

quais interagimos. Gêneros são os lugares familiares para onde 

dirigimos para criar ações comunicativas inteligíveis uns com os 

outros e são os modelos que utilizamos para explorar o não-familiar. 

 

 Nesse sentido, percebemos o quão intenso é o trabalho com gênero, uma vez que 

se trata não apenas de um modelo de escrita com suas formas linguísticas, está muito 

mais ligado a formas de comunicação e linguagem como práticas sociais. Sobre isso, 

Bazerman (2011, p.28) também afirma que “os gêneros, da forma como são percebidos 

e usados pelos indivíduos, tornam-se parte de suas relações sociais padronizadas, de 

uma paisagem comunicativa e de sua organização cognitiva”. É nesse contexto de 

proximidade com o leitor que almejamos trabalhar com gênero textual, pois dessa forma 

o estudante está intimamente ligado ao conhecimento adquirido. Como reafirmação 

dessa concepção nos apoiamos também em Marcuschi (2008) o qual afirma que 

 

Os gêneros textuais são os textos que encontramos em nossa vida diária e 

que apresentam padrões sociocomunicativos característicos definidos por 

composições funcionais, objetivos enunciativos e estilos concretamente 

realizados na integração de forças históricas, sociais, institucionais e 

técnicas (MARCUSCHI, 2008, p. 155). 
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 Podemos ainda mencionar Bakhtin (2011, p. 262), com sua concepção e notação 

particular como Gênero do discurso
7
, donde afirma que “a riqueza e a diversidade dos 

gêneros do discurso são infinitas porque são inesgotáveis as possibilidades da 

multiforme atividade humana”. Percebamos o quanto são diversificados os gêneros e 

como estão ligados as nossas ações. Vejamos, então, alguns exemplos de gêneros 

textuais: HQ, romance, bilhete, carta, reportagem, resenha, folder, encarte etc. Os 

gêneros são múltiplos e possuem peculiaridades, de modo que cada gênero possui suas 

marcas e especificidades, ou seja, uma caracterização própria.  

Conforme já fora mencionado, seguindo as concepções de Marcuschi (2008) os 

gêneros podem ser relacionados quanto à oralidade e quanto à escrita. Ao relacionarmos 

gêneros na oralidade, estamos tratando de gêneros textuais falados, os quais são 

definidos por Marcuschi (2008) como modelos comunicativos, que têm características 

específicas tanto na fala quanto na escrita, como por exemplo piada, conto, debate, 

comentário, ata, seminários, entrevista, entre outros. 

Relacionados à escrita, como é sugestivo, trata-se de gêneros textuais escritos, 

como artigos científicos, reportagens, bula de remédio, roteiros, charge, histórias em 

quadrinhos, leis, manuais de instrução, entre outros. 

É importante ressaltar alguns aspectos sobre os gêneros textuais, tais como a 

distinção entre os diversos tipos de gêneros, uma vez que se estabelecem por terem 

funções diferentes, ou seja, cada gênero tem uma finalidade distinta, sempre ligadas à 

comunicação. Outro fator considerável é que não há uma classificação de todos os 

gêneros, impossível de serem contados, uma vez que são sócio-históricos e variáveis 

(MARCUSCHI, 2008). Preocupamo-nos em entender essas características dos gêneros 

textuais, uma vez que a escolha do gênero, a ser trabalhado em nossa proposta, deve 

atender às necessidades de nosso trabalho. Bazerman (2011, p. 29) diz que “os gêneros 

constituem um recurso rico e multidimensional que nos ajuda a localizar nossa ação 

discursiva em relação a situações altamente estruturadas”.  

Nesse sentido, percebemos a potencialidade do trabalho com gêneros textuais, o 

que somente reafirma nossas impressões sobre o quanto pode ser favorável esse trabalho 

num contexto matemático, ou seja, nas aulas de matemática, pois  

  

                                                
7
 Neste trabalho trazemos Bakhtin, porém não nos aprofundaremos em comparativos aos termos 

utilizados por ele e por outros autores. 
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Os gêneros são atividades discursivas socialmente estabilizadas que se 

prestam aos mais variados tipos de controle social e até mesmo ao 

exercício do poder. Pode-se, pois dizer que os gêneros textuais são 

nossa forma de inserção, ação e controle social no dia-a-dia. Toda e 

qualquer atividade discursiva se dá em um gênero [...]. 

(MARCUSCHI, 2008, p. 161). 

  

Como o nosso trabalho tem características de uma atividade discursiva, 

optamos por trabalhar com um gênero, e um dos gêneros que mais se enquadra com 

nossos objetivos são as Histórias em Quadrinhos (HQ). 

Deste modo, detenhamos um pouco de atenção a esse gênero. As HQ, como já 

fora mencionado, compõem um gênero textual com modalidade de uso da língua escrita 

e caracterizado em três tipos de domínio discursivo: lazer, jornalístico e ficcional 

(MARCUSCHI, 2008), e essa diversidade de domínio discursivo somente enfatiza sua 

produtividade. 

Contudo, as HQ possuem características próprias. Baseado em Cereja e 

Magalhães (2007) elas: 

1. Contam uma história; 

2. Possuem uma narrativa que envolve fatos, personagens, tempo e espaço; 

3. Organizam os fatos em sequência, numa relação de causa e efeito; 

4. Possuem linguagens verbal e visual, e estão associadas; 

5. Aparecem nos balões, nas legendas (ou letreiros), nas onomatopeias e nas interjeições 

a linguagem verbal; 

6. Apresentam nos balões, textos ou imagens, sinais de pontuação ou símbolos e mudam 

de formato dependendo do que se deseja expressar: 

 O balão-fala apresenta todo o contorno em linha contínua; 

 O balão-pensamento apresenta o rabicho em forma de pequenas bolhas; 

 O balão-cochicho é feito com linhas pontilhadas; 

 O balão-grito tem formato tremido; 

 O balão-imagem é quando há imagem que indica pensamento; 

7. Apresentam, nos balões, normalmente, letra de forma, maiúscula, desenhada a mão. 

O tamanho ou cor varia de acordo com a impressão que se deseja passar ao leitor, 

podendo indicar tom de voz, surpresa, irritação etc; 

8. Indicam o tempo e o lugar pela própria imagem; 

9. Podem ser criadas com legendas, ou seja, um pequeno texto que descreve um fato, 

caracteriza um personagem, indicar tempo, lugar, modo, etc; 
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10. Indicam sonoridade às imagens, através das onomatopeias; 

11. Expressam emoções através das interjeições; 

12. Usam as onomatopeias e as interjeições, normalmente, com ponto de exclamação; 

13. Costumam usar uma linguagem informal, parecida com a que empregamos no dia a 

dia; 

14. Apresentam o título, geralmente, antes do primeiro quadrinho ou inserido no 

primeiro quadrinho. 

 

Tomando como parâmetro essas características, consideramos que as HQ 

possuem elementos que as tornam materiais naturalmente diversificados, pois a própria 

construção da HQ é feita de modo atrativo, criativo, com elementos que prendem os 

leitores, tanto no que tange à linguagem quanto às imagens, configurando-se, assim, 

materiais potencialmente propícios ao uso de diversas linguagens. 

Sobre as HQ Fernandes (2011, p. 34) diz que “na linguagem quadrinizada, 

temos um outro sistema que não o da literaridade, com recursos próprios e um processo 

específico”.  De fato, a linguagem dos quadrinhos é muito particular, próxima ao leitor, 

achegada a sua realidade, o que proporciona uma leitura agradável e de fácil 

entendimento. 

Tais fatores nos levam a pensar em estratégias de atuação no ensino de 

Matemática por meio da utilização desse material potencialmente atraente, uma vez que 

proporciona possibilidades tanto para o ensino quanto para a aprendizagem. Para 

Vergueiro (2014, p.22), 

  

Palavras e imagens, juntos, ensinam de forma mais eficiente – a 

interligação do texto com a imagem, existentes nas Histórias em 

Quadrinhos, amplia a compreensão dos conceitos de forma que qualquer 

um dos códigos, isoladamente, teria dificuldades para atingir. Na 

medida em que esta interligação texto/imagem ocorre nos quadrinhos 

com uma dinâmica própria, complementar, representando muito mais do 

que um simples acréscimo de uma linguagem a outra – como acontece, 

por exemplo, nos livros ilustrados -, mas a criação de um novo nível de 

comunicação que amplia a possibilidade de compreensão do conteúdo 

programático por parte dos alunos.  
  

Essa ligação entre palavras e imagens nos possibilita apresentar um conteúdo 

com rigor matemático de modo mais dinâmico, envolto em um contexto, com diálogos e 

imagens que auxiliam a compreensão. Esse conteúdo pode aparecer por meio de 

representações distintas, em situações diferentes, que muitas vezes estão ligadas ao 
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cotidiano do estudante, transmitindo uma visão imaginária do que pode ser real, 

aproximando o estudante da Matemática. Ainda sobre essa ligação, Fernandes (2011, 

p.34) diz que,  

“nos quadrinhos a apresentação das ações, pessoas e objetos se dá 

através do próprio desenho que as representa e não através 

simplesmente da sugestão simbólica das palavras. A união palavra-

imagem cria um novo ritmo narrativo e uma cadeia sintagmática [...] 

mais dinâmica”.  

 

Esse dinamismo, presente nas HQ, é o que buscamos para as aulas de 

Matemática, em linguagem e em imagens.  

Assim, buscamos, então, informações sobre o uso de HQ no ensino de um 

modo geral e em especial no ensino de Matemática. Podemos citar, como exemplo, 

Pereira (2010, p. 3), com sua experiência na produção de HQ no ensino de Matemática, 

na qual afirma que “[...] podem estimular a criatividade e despertar o interesse pela 

leitura e pela escrita, [...] além de desenvolver a socialização em grupos” e, ainda, 

Tonon (2009) com oficinas de HQ para professores de Matemática, com a intenção 

desses mesmos professores, aplicarem a oficina em suas aulas de Matemática. 

Citamos ainda, Moraes (2009), que analisou as reações e interpretações dos 

estudantes sobre as histórias em quadrinhos, bem como o papel que estas desempenham 

para a construção da aprendizagem dos estudantes, através de uma proposta didática 

baseada numa HQ de sua autoria, que abordava raciocínio lógico e operações básicas. 

Sobre esta experiência Moraes (2009, p. 38) afirma que “[...] a utilização de histórias 

em quadrinhos como proposta didática em sala de aula pode proporcionar uma melhor 

compreensão dos conteúdos matemáticos, além de desenvolver a criatividade [...]”. 

Ambas as experiências foram realizadas com êxito e pôde-se constatar nelas uma 

aproximação do ensino da Matemática com o ensino da língua materna. 

Essas experiências, além de ajudarem a justificar a relevância de nossa 

pesquisa, reafirmam nossas impressões sobre as potencialidades de utilização de HQ 

nas aulas de Matemática, principalmente, quando o objetivo de ensino de Matemática 

está permeado pela leitura e pela escrita. Para Machado (2001, p. 96) “[...] a Matemática 

relaciona-se de modo visceral com o desenvolvimento da capacidade de interpretar, 

analisar, sintetizar, significar, conceber, transcender o imediatamente sensível, 

extrapolar, projetar”. Essas capacidades mobilizam nossas ações, uma vez que 

alcançadas potencializam o ensino da Matemática. 
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         Muitas são as possibilidades de recursos para o ensino de modo geral, mas ao 

trabalharmos com HQ percebemos elementos na leitura que promovem maior interação 

entre texto e leitor, de modo que cada leitor adquire conhecimento conforme seu ritmo 

de leitura, sendo as imagens auxiliares a esse processo. Sobre isso Calazans (2004, p. 

11) defende que, 

  

As HQs unem artes plásticas e literatura; aquelas cuja produção, roteiro 

e desenho tiveram uma pesquisa bem detalhada e séria podem ser tão ou 

mais úteis que um filme ou documentário. Nelas o leitor pode deter-se 

longamente, estudando o conteúdo da obra num ritmo pessoal e 

subjetivo de leitura e aprendizagem. 
  

         Diante do exposto, justificamos nossa escolha em produzir uma HQ, de modo 

que nessa intenção pretendemos proporcionar um maior entendimento da linguagem 

matemática. Nesse sentido, buscamos formas de exposição da linguagem matemática 

que possa ser acessível aos alunos, mas que ao mesmo tempo não perca sua identidade. 

 Para a produção da HQ faz-se necessário determinar previamente o conteúdo a 

ser trabalhado. Para isso, estabelecemos alguns critérios, os quais serão discutidos 

posteriormente. Assim, optamos por abordar, em nossa HQ, o conteúdo Triângulos. Por 

isso é necessário que detenhamos um pouco de atenção ao Ensino de Geometria. 

  

1.4 O Ensino de Geometria 

  

Ao pensarmos na escolha de um conteúdo a ser tratado, estabelecemos alguns 

critérios que nortearam nossa decisão, sendo estes amparados por nossa realidade 

docente. São eles: complexa ministração do conteúdo, possibilidade de recursos 

auxiliares, compreensão e associação com o cotidiano por parte dos alunos; conteúdo 

ministrado no 8º ano do Ensino Fundamental, turma onde atuamos. 

Desde o início havíamos decidido por abordar um conteúdo dentro da 

Geometria, pautados por diversos argumentos: consideramos que ainda há pouco 

material que auxilie o professor em aulas de Geometria; há conteúdos que requerem um 

maior esforço do professor em seus planejamentos; em alguns casos, os alunos têm 

aversão ao conteúdo ministrado; pelo contexto histórico da Geometria e, por fim, por 

todo o espaço que ela vem conquistando e pelo espaço que ainda deve ser conquistado 

nas salas de aula. 
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A Geometria estuda o espaço e as formas que compõem o universo. Desde a 

antiguidade, com Euclides e sua obra “Os Elementos”, a Geometria é estudada a partir 

de noções primitivas, elaborando definições que viabilizam postulados geométricos, 

os quais são justificados por meio de teoremas (MACHADO, 2001). Em muitas 

circunstâncias e contextos atuais, muitas vezes essa ainda é a abordagem observada nas 

aulas da Educação Básica e/ou Ensino Superior. 

Esse modelo não fora elaborado pensando em concepções relativas ao ensino, ao 

contrário disso, Euclides não tinha “[...] qualquer pretensão de natureza didática, 

caracterizando seu trabalho como uma sistematização a posteriori de um conhecimento 

acumulado de maneira empírica [...]” (MACHADO, 2001, p. 139). Contudo, seu 

modelo foi adotado pela Matemática Acadêmica e Escolar e, ainda hoje ouvimos dizer 

que Os Elementos são uma coleção de livros de Geometria. Dessa forma, o modelo 

apresentado por Euclides, desde o Século III a. C., perdura até a atualidade. 

No Século XX, em especial a partir da década de 1950, com o Movimento da 

Matemática Moderna (MMM)
8
, o ensino de Matemática fora centrado na Álgebra, uma 

vez que o movimento se propunha a modernizar o currículo e o ensino dessa disciplina 

afim de aproximar  

 

“[...] o ensino de Matemática do nível secundário àquele desenvolvido 

na universidade, por meio da introdução de tópicos como: teoria dos 

conjuntos, lógica, estudo das estruturas algébricas fundamentais, 

topologias e de ordem, conceitos de grupo anel e corpo, espaços 

vetoriais, álgebra de Booble, noções de cálculo diferencial e integral e 

estatística” (GUTIERRE, 2008, p. 55). 

 

Ainda sobre isso, Matos e Silva (2011, p. 172), afirmam que “[...] as mudanças 

propostas pelo Movimento defendem a unificação dos diferentes campos da matemática, 

aproximando o ensino realizado na educação básica àquele desenvolvido na 

universidade”.  

O MMM proporcionou o abandono da abordagem euclidiana da Geometria que foi 

substituída por uma abordagem rigorosa decorrente do rigor da linguagem matemática e 

das transformações algébricas. No entanto, os professores não estavam preparados 

formativamente para contemplar essa abordagem o que fez com que a Geometria não 

estivesse presente nas aulas de Matemática como era pretendido, e que, 

                                                
8
 Movimento internacional de reformulação no ensino da matemática escolar. Desde a década de 

50 profissionais ligados a Educação vem se reunindo e discutindo mudanças no ensino básico 

de modo a cada vez mais aproximar a matemática escolar da matemática acadêmica. 
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consequentemente, a Álgebra tivesse uma posição prioritária (MIGUEL; FIORENTINI; 

MIORIM, 1992). Nesse sentido, a proposta iniciada com o MMM vem sendo repensada 

até a atualidade.  

Existe uma preocupação particular com o ensino de Geometria, principalmente 

nos anos finais do Ensino Fundamental, pois segundo Machado (2001), é nesse nível de 

ensino, que a Geometria é estudada com foco em exercícios de lógica, os quais se valem 

de representações, geralmente de figuras planas, tentando preparar o aluno para a 

inserção futura das noções de unidimensionalidade buscando uma formalização 

matemática. Todavia, dificilmente esse ciclo é completo, uma vez que os alunos 

estacionam nos exercícios de lógica, sendo a partir daí vivenciadas situações ou 

exemplos que não alcançam sua realidade. 

Nossa preocupação reside no que Machado (2001) chama de ruptura entre os 

anos iniciais e os anos finais do Ensino Fundamental, quando os estudantes deixam de 

ver a Geometria através da observação e manipulação de objetos concretos 

tridimensionais (prismas, esferas, cubos, cilindros, entre outros) e passam a lidar com 

figuras bidimensionais, o que Machado (2001, p. 140) chama de “[...] estágio 

preparatório no caminho para a unidimensionalidade de uma formalização que quase 

nunca se completa na escola”. 

Nossa pesquisa se propõe a investigar as possibilidades e implicações de atuação 

com Histórias em Quadrinhos no ensino da Matemática, valendo-se da Teoria dos 

Registros de Representação Semiótica para a elaboração de um material que auxilie os 

processos de ensino e de aprendizagem no que tange ao estudo de Triângulos. Levando 

em consideração os critérios que estabelecemos para a escolha do conteúdo que será 

foco da HQ: complexidade na ministração do conteúdo; possibilidade de recursos 

auxiliares; compreensão e associação com o cotidiano por parte dos alunos; conteúdo 

ministrado no 8º ano do Ensino Fundamental, decidimos abordar o estudo de 

Triângulos, uma vez que se trata de um conteúdo cheio de regras e associações, onde os 

estudantes devem identificar semelhanças e diferenças entre os diversos tipos de 

triângulos, o que, diante do que já vivenciamos em sala de aula, configura uma 

dificuldade dos alunos em estabelecer relações e, consequentemente, aplicá-los ao seu 

cotidiano. Ainda percebemos que, apesar de existirem alguns materiais concretos 

auxiliares para a ministração desse conteúdo, nos deparamos, ainda, com uma carência 

de materiais que proporcionem a articulação da leitura e da escrita com esse conteúdo de 
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modo a contribuírem enquanto linguagens com a construção do conhecimento 

matemático. 

O conteúdo Triângulos, destinado ao 8º ano pelo currículo oficial, trata de um 

conteúdo com uma determinada complexidade no que tange seu ensino, uma vez que 

normalmente dispomos de poucos recursos que nos auxiliem, e que identificamos nos 

alunos dificuldades de compreensão e associação com o seu cotidiano, atendendo, 

assim, todos os critérios que estabelecemos. Destacamos, ainda que essas implicações 

foram por nós percebidas em nossa prática docente e a partir delas buscamos melhorias 

no ensino de Triângulos. 

Contudo, faz-se necessário situar o conteúdo Triângulos como inserção no 

gênero HQ. 

Sobre o gênero HQ, sabemos que se utiliza de textos e imagens como forma de 

linguagem, os textos são falas que desenrolam uma determinada temática, e isso é muito 

favorável a nossa temática, pois precisamos desse artifício para podermos dialogar sobre 

o conteúdo em questão e ao mesmo tempo precisamos da exposição de figuras 

geométricas para podermos explicar determinadas especificidades dos triângulos, ou 

seja, uma HQ é potencialmente adequada para tratarmos de Geometria, pois ambos se 

processam a partir de dois instrumentos básicos, da fala/escrita e de imagens. 

Deste modo, apresentamos a seguir nossa proposta de ensino.     

  

1.5 Proposta de Trabalho 

  

Frente à nossa realidade educacional e às dificuldades apresentadas por nossos 

alunos em compreender alguns conceitos matemáticos e/ou aplicá-los em situações 

problema ou do cotidiano, sentimos a necessidade de busca por uma qualificação 

voltada ao exercício da docência, que tivesse como objetivo nos qualificar como 

professora para realizarmos com mais eficiência as atividades em sala de aula, 

principalmente no que tange à Educação Básica, uma vez que se trata de nossa 

realidade. 

Dessa forma, encontramos no Programa de Pós-Graduação em Ensino de 

Ciências Naturais e Matemática (PPGECNM) uma porta aberta às nossas necessidades, 

uma vez que o programa tem como característica um mestrado profissional, que indica 

como trabalho final uma pesquisa aplicada, ou seja, um produto educacional, elaborado 

visando a melhoria do ensino, isto é, um material de apoio ao professor, que possibilite 
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melhorias na aprendizagem dos alunos. Neste caso, especificamente, ao ensino de 

Matemática. Dentro deste contexto elaborarmos um material de apoio ao professor de 

Matemática com foco no ensino de Triângulo.  

Para tal, apontamos a utilização do gênero textual HQ como recurso didático 

para a aprendizagem do conteúdo matemático Triângulo. Nesse recurso, promovemos a 

conexão entre a escrita matemática e a Língua Materna, incrementada por atividades 

que serão desenvolvidas numa abordagem com Resolução de Problemas. Para Smole 

(2001, p. 31) 

  

Escrever pode ajudar os alunos a aprimorarem percepções, 

conhecimentos e reflexões pessoais. Além disso, ao produzir textos 

em matemática, tal como ocorre em outras áreas do conhecimento, o 

aluno tem oportunidades de usar habilidades de ler, ouvir, observar, 

questionar, interpretar e avaliar seus próprios caminhos, as ações que 

realizou, no que poderia ser melhor. É como se pudesse refletir sobre o 

próprio pensamento e ter, nesse momento, uma consciência maior 

sobre aquilo que realizou e aprendeu. 

  

Essa concepção de Smole está estreitamente ligada a concepção de Duval 

(2009), quanto trata de objetivação, ou seja, ao processo de tomada de consciência. Tal 

fator, apenas reforça nossa proposta, pois ao pensarmos na união entre a Matemática e a 

Língua Materna, sentimos a necessidade de um aporte teórico que nos auxilie e que 

promova uma relação de ligação entre estas. Para isso, propomos o uso da Teoria do 

Registro de Representação Semiótica (TRRS), segundo Duval (2009, 2011), a qual será 

discutida no capítulo seguinte. 

Nesse sentido elencamos como problemática o seguinte questionamento: Quais 

as contribuições que as Histórias em Quadrinhos, baseadas nos registros de 

representação semiótica, trazem para o ensino de Triângulos? 

Como resposta à problemática citada, buscamos, frente a um mestrado 

profissional, investigar as possibilidades e implicações de atuação com Histórias em 

Quadrinhos no ensino da Matemática, valendo-se da Teoria dos Registros de 

Representação Semiótica para a elaboração de um material que auxilie os processos de 

ensino e de aprendizagem no que tange ao estudo de Triângulos. 

         Consideremos que essa pesquisa nos possibilita transitar por um novo caminho 

recém criado frente ao ensino de Matemática, pois permite estabelecer relações entre a 

Matemática e elementos de leitura e escrita, desencadeando o processo de aquisição de 
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conhecimento. Dessa forma, almejamos contribuir de forma significativa para a 

Educação, em especial para a Educação Matemática. 

 Com base em tudo isso, detenhamos uma atenção especial à Teoria dos 

Registros de Representação Semiótica (TRRS), de modo que a partir de suas 

implicações, produzimos nossa HQ, nos valemos da mesma para a aplicação do material 

desenvolvido a uma turma de 8º ano do Ensino Fundamental e analisamos as produções 

dos alunos com base nessa teoria. Ressaltamos, ainda, que conjuntamente com as 

atividades de leitura e escrita, a TRRS potencializa nossas ações. 

 Logo, apresentamos no capítulo seguinte, nossos estudos sobre a TRRS. 
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CAPÍTULO 2 – COMPREENDENDO A TEORIA DOS REGISTROS DE 

REPRESENTAÇÃO SEMIÓTICA (TRRS) 

  

 

O homem é um ser dotado de inteligência, múltiplo nas funções que 

desempenha. Possui capacidade de transformação do meio e exerce um papel de 

liderança no universo, ou seja, o homem pensa, reflete sobre, tem a opção de agir ou 

não, possui o poder da decisão, e mais, detém o poder de preservação ou transformação 

do meio, em outras palavras, possui características que o definem como líder. 

Mediante esse contexto de transformações e de aptidão de raciocinar, próprios 

do ser humano, trazemos nesse capítulo possibilidades de atuação frente aos processos 

de ensino e de aprendizagem, pautadas na Teoria dos Registros de Representação 

Semiótica (TRRS), por Duval (2009, 2011). Essa teoria analisa o conhecimento 

matemático levando em consideração a natureza da representação dos objetos 

estudados, ou seja, a forma como os objetos nos são apresentados. 

Este capítulo apresenta elementos que completam o primeiro, uma vez que ao 

tratarmos das concepções acerca do ensino de Matemática e apontarmos estratégias de 

atuação frente à nossa realidade educacional, sentimos a necessidade de um alicerce, 

que sustente a ligação entre a Matemática e a Língua Materna. Afirmamos que essa 

ligação é de fundamental importância para o desenvolvimento cognitivo do aluno, no 

que concerne ao ensino de Matemática, e que para essa sustentação nos apoiamos na 

TRRS. 

Como tratamos no capítulo anterior, existe uma conexão entre a Língua Materna 

e a Matemática, que vai além do simples registro escrito, uma vez que, nas diversas 

faces da Matemática, elementos pertinentes à Língua Materna desempenham um papel 

fundamental na sua compreensão. Sobre isso Smole (2001, p. 31) diz que 

  

[...] a escrita permite um contexto natural para envolver os 

alunos em estabelecer conexões entre diferentes noções, entre 

concepções espontâneas e novas aprendizagens, a produção de 

textos pode ser um poderoso auxiliar para os alunos no 

estabelecimento de vários significados para uma mesma noção. 
  

Destacamos que os trechos “estabelecer conexões entre diferentes noções” e 

“estabelecimento de vários significados para uma mesma noção”, do excerto, 
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configuram-se como aproximações às concepções da TRRS. Através da perspectiva 

apontada por essa conexão, pretendemos desenvolver nossa pesquisa. 

Como outrora mencionado, temos como pretensão desenvolver uma HQ para o 

ensino de Triângulos, destinado ao 8º ano do Ensino Fundamental. Para tanto, nos 

valeremos da Teoria dos Registros de Representação Semiótica. Deste modo, este 

capítulo busca discutir elementos da TRRS que utilizamos como principal balizador na 

produção do nosso produto educacional. 

Assim, buscamos compreender o princípio filosófico que envolve o conceito de 

representação, bem como os tipos de representações, para então fazermos uma ponte a 

TRRS. 

  

2. 1 Teoria dos Registros de Representação Semiótica (TRRS) 

  

Para melhor compreendermos a TRRS, detenhamos um pouco de atenção às 

concepções dada às representações. Ao nos depararmos com um novo conceito ou até 

mesmo com uma palavra nova, buscamos em nossa mente uma “representação” para 

caracterizá-los. Em nosso cotidiano buscamos imagens, sabores, cheiros, formas, 

molduras, entre outros, que designam algum valor sobre algo que conhecemos. É como 

se buscássemos dar sentido ao que vemos, sentimos ou pensamos. 

Dentro dessa perspectiva surge a TRRS. Segundo Duval (2009, p. 13), “[...] as 

atividades cognitivas requerem a utilização de sistemas de expressão e de representação 

além da linguagem natural [...]”. Isso nos remete aos processos de ensino e de 

aprendizagem, que por sua vez se processam de modo diversificado, para os quais 

devemos nos valer de estratégias de ação que possibilitem uma maior apropriação de 

conceitos e, ainda, que proporcionem ao aluno ser autor de sua aprendizagem, uma vez 

que suas atitudes, frente às propostas apresentadas, é que determinam o efetivo 

aprendizado ou não. 

Reportando-nos ao ensino de Matemática, que é o nosso foco, nos deparamos 

com Damm (1999, p.135), a qual afirma que, 

  

em Matemática toda a comunicação se estabelece com base em 

representações, os objetos a serem estudados são conceitos, 

propriedades, estruturas, relações que podem expressar diferentes 

situações, portanto para seu ensino precisamos levar em consideração 
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as diferentes formas de representação de um mesmo objeto 

matemático. 

  

Nesse contexto, percebemos que o passo inicial para compreendermos como se 

processa a Teoria é entender como surge a semiótica e, em seguida, definir alguns 

termos que são próprios a Teoria. Para tal nos valeremos de exemplos bem comuns no 

universo matemático, apresentados a seguir.  

 

2. 1.1 Representações Mental, Interna ou Computacional e Semiótica 

  

Raymond Duval, francês, filósofo, psicólogo e professor emérito da Université 

du Littoral Côte d’Opale, é responsável pelo desenvolvimento da Teoria dos Registros 

de Representação Semiótica (TRRS), que investiga a aprendizagem matemática e o 

papel das representações  para a aquisição de conhecimento sobre a matemática e a 

Língua Materna.   

A TRRS surge a partir de estudos na Psicologia Cognitiva, quando algumas 

concepções acerca das representações foram surgindo. A princípio, emergiu a noção de 

representação mental, em estudos de Piaget sobre os estágios e desenvolvimento da 

inteligência na criança, em sua obra A representação do mundo na infância, em 

meados de 1924 e 1926 (DUVAL, 2009). Essas representações desempenham a função 

de Objetivação, a qual será discutida mais adiante. 

Entre 1955 e 1960 atenta-se para o estudo de uma outra forma de representação 

do humano, a interna ou computacional, a partir de teorias que privilegiam o 

tratamento. Essa representação funciona tal qual um computador, que obtém 

informações externas e as processa em informações internas. Essas informações são 

combinadas com outras informações internas e compõem um sistema de tratamento 

(DUVAL 2009). Segundo Damm (1999, p. 139), “o sujeito acaba executando certas 

tarefas sem pensar em todos os passos necessários para a sua realização”, é como se 

seguisse um algoritmo sem refletir sobre o que faz, apenas o executa. Por isso, sua 

função concerne ao Tratamento, que também será discutido posteriormente.  

A terceira noção de representação, a representação semiótica, emerge em 

meados de 1980, com os primeiros estudos de Raymond Duval, sobre a semiótica em 

sala de aula, nas aulas de matemática (D’AMORE; PINILLA; IORI, 2015). Mas 
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somente no início de 1990 é que sua teoria chega ao Brasil (COLOMBO; FLORES; 

MORETTI, 2008).  

Sobre o conceito geral de semiótica, é definida como “[...] a ciência dos signos. 

[...] a ciência de toda e qualquer linguagem” (SANTAELLA, 1983, p.7).  Isto é, “a 

Semiótica é a ciência que tem por objeto de investigação todas as linguagens possíveis, 

ou seja, que tem por objetivo o exame dos modos de constituição de todo e qualquer 

fenômeno de produção de significação e de sentido.” (SANTAELLA, 1983, p.13).  É 

nesse contexto semiótico que Raymond Duval desenvolve suas pesquisas, a partir de 

estudos sobre a aquisição da língua materna e matemática. 

A representação Semiótica é bem particular, pois compõe um sistema de signos, 

de linguagem e de escrita muito peculiares, uma vez que se processam no âmbito da 

Matemática. Mas, ao mesmo tempo se aplica a diversas outras áreas de conhecimento. 

Esclareçamos, pois, que as representações semióticas cumprem três funções: 

Comunicação, Objetivação e Tratamento. Por isso, é preciso ter cuidado com as 

concepções dadas a essas representações, pois muitas vezes são consideradas apenas 

com a função de comunicação, ou ainda, que servem apenas para dar suporte às 

representações mentais. Isso acontece porque desconhecem que elas têm a função de 

tratamento e de objetivação, presentes também nas representações interna e mental, 

respectivamente. Deste modo, é importante frisar que é exatamente essa a concepção de 

Duval (2009) para as representações semióticas, que elas têm funções além da 

comunicação, e aí reside o diferencial de trabalhar com elas. Detenhamos nossa atenção 

para compreendermos essas três funções. 

A Comunicação “[...] ocorre no momento em que o sujeito usa a representação 

para comunicar a outro, um conceito que necessita ser representado” (SILVA, 2011, p. 

27). Isto é, o sujeito externa, por meio de uma produção escrita, o pensamento. 

Percebamos aí a importância do trabalho com leitura e escrita nessa função. 

 A Objetivação concerne ao pensamento inicial sobre a representação. Segundo 

Silva (2011, p. 27), a “objetivação é acionada no momento em que o sujeito usa a 

representação para clarear para si mesmo uma conceituação que está em vias de 

construção”, ou seja, é a utilização que o sujeito faz da representação para construir o 

conhecimento. Para Duval (2009, p. 41), “a objetivação corresponde a descoberta pelo 

próprio sujeito do que até então ele mesmo não supunha, mesmo se outros lhe 

houvessem explicado”. 
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 A função de Tratamento é concebida quando o sujeito atua sobre o objeto, ou 

seja, opera em busca de solução. Para Silva (2011, p. 27), “[...] consiste em trabalhar os 

dados em um mesmo registro de representação em busca da resolução do problema”. 

Sobre a função de Tratamento é importante distinguir o Tratamento que ocorre na 

representação computacional do Tratamento na representação semiótica. O Tratamento 

na representação computacional se dá de forma automática, instantânea, enquanto na 

semiótica é intencional, ou seja, detém a atenção do sujeito, de forma que 

conscientemente realiza o tratamento.  

 Percebamos as ações que são desenvolvidas nessas funções, o sujeito comunica, 

ou seja, externa o pensamento, o sujeito objetiva, isto é, inicia o processo de construção 

do conhecimento a partir da representação semiótica e o sujeito trata, ou seja, atua na 

busca pela solução. 

 Compreendidas essas funções, vejamos a concepção intrínseca do objeto e suas 

representações.  

 

2.1.2 Objeto e suas representações 

  

Em Matemática se fala muito do abstrato, ou seja, daquilo que não se pode tocar, 

sentir ou ver, de fato, nosso objeto é abstrato. Podemos defini-lo como o 

conteúdo/conceito a ser estudado, e por ser abstrato necessitamos de representações que 

nos possibilitem sua compreensão. Tomemos como auxílio um exemplo para melhor 

compreendermos. 

A fração pode ser definida como “fragmento; parte de um todo” (BUENO, 2009, 

p. 368). E temos diversas representações para a mesma fração. Tomemos a fração um 

terço e observemos algumas representações. 

  

Representação natural/língua materna: um terço 

Representação fracionário: ⅓ e todas as frações equivalentes a ela. 

Representação aritmético: 1÷3 

Representação decimal ou de numeração indo-arábico: 0,33… 

Representação percentual: 33, 33 ... % 

Representação com barras coloridas:   
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Neste exemplo, o conceito de frações é o objeto e as representações são as 

formas como podemos apresentá-lo. Duval (2009, p. 31) define representação “como 

forma sob a qual uma informação pode ser descrita e considerada em um sistema de 

tratamento”, e, ainda, utiliza a expressão “codificação da informação”. Existe uma 

distinção entre ambos, nesse sentido, a representação não pode ser confundida com o 

objeto representado. Duval (2009, p. 44) implica que "as representações semióticas são 

representações ao mesmo tempo conscientes e externas. Com efeito, elas permitem uma 

‘visão do objeto’ através da percepção de estímulos (pontos, traços, caracteres, sons...), 

tendo valor de significante". São conscientes por possibilitarem uma apreensão 

perceptiva ou conceitual do objeto e são externas por terem uma função de comunicação 

e tratamento.  

Outro ponto a ser discutido é que algumas pessoas entendem que a 

representação e o objeto podem ser estudados separadamente. Duval (2009, p. 35) 

afirma que “não se pode, então, fazer como se o conteúdo representado estivesse 

destacado da forma que o representa, como se a noésis fosse independente da semiósis”. 

Neste instante, abramos um parêntese para discutirmos sobre noésis e semiósis. 

Duval (2009) utiliza essas expressões para representar, respectivamente, a apreensão 

conceitual do objeto e a apreensão ou produção de uma representação semiótica, 

entendamos, pois, essas apreensões. 

Durante um bom tempo, estudos dentro da Psicologia Cognitiva defendiam que 

a noésis independe da semiósis ou, seja, a compreensão independe da representação; ou, 

então, que a noésis dirigia a semiósis. Todavia, pensando-se dessa maneira, as 

representações semióticas serviriam apenas para fins de comunicação, e isso já foi 

discutido anteriormente, donde para Duval (2009), as mesmas ocupam um papel 

fundamental no que tange ao tratamento e à objetivação, outrora mencionados. Logo, 

essa hipótese fora derribada, prevalecendo a concepção de que “não há noésis sem 

semiósis” (DUVAL, 2009, p. 17), ou seja, não há apreensão do conceito sem a 

apreensão da representação semiótica. Ainda sobre isso, Duval (2009, p. 17) afirma que 

“é a semiósis que determina as condições de possibilidade e de exercício da noésis”. De 

fato, não há apreensão do conceito sem que se recorra a algum tipo de representação, de 

modo que se busque trazer o abstrato para o mais próximo possível da compreensão 

humana. 

Logo, voltemos ao ponto inicial de que o objeto e sua representação não podem 

ser estudados separadamente. Como bem citamos anteriormente, um objeto pode ter 
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vários tipos de representações semióticas. Essas representações, por sua vez, pertencem 

a sistemas de representações semióticos ou registro diferentes. Sobre isso Duval (2009, 

p. 32) defende que 

  

A especificidade das representações semióticas consiste em serem 

relativas a um sistema particular de signos, a linguagem, a escritura 

algébrica ou os gráficos cartesianos, e em poderem ser convertidas em 

representações ‘equivalentes’ em um outro sistema semiótico, mas 

podendo tomar significações diferentes e de uma operação cognitiva 

de conversão das representações de um sistema semiótico para um 

outro. 

  

Atentemos para a concepção de um sistema de representação semiótico. Um 

mesmo objeto pode ser apresentado por diversos tipos de representações e cada 

representação está ligada ao seu sistema semiótico, como por exemplo, a fração 

 

 
      

 

  
. Todas as representações pertencem ao Registro Numérico. Essa 

concepção pode ser entendida por meio do diagrama a seguir. 

 

Figura 1 - Diagrama inicial da TRRS 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Sobre os sistemas semióticos, Duval (2009) afirma que devem se caracterizar 

por cumprirem três atividades cognitivas próprias de toda representação. 

  

1. A FORMAÇÃO dessa representação, ou seja, traço ou conjunto de traços que 

são identificados como uma representação de alguma coisa. Essa informação 

ocorre quando se acessa um determinado registro ou sistema semiótico, 

buscando nele elementos para formar uma representação. 

2. O TRATAMENTO de uma representação semiótica, isto é, transformações de 

representações semióticas em outras representações, que ocorram apenas pelas 

regras próprias ao sistema, ou seja, dentro do próprio sistema ou registro. 

3. A CONVERSÃO das representações semióticas de um sistema em 

representações semióticas de um outro sistema, ou seja, converter uma 

representação em um registro para uma representação em outro registro, o que 

acontece fora do sistema. 

  

Nem todo sistema semiótico possui essas características, mas deixemos claro 

que a relação entre semiósis e noésis só se processa em sistemas semióticos que 

permitam essas três atividades cognitivas. 

Façamos, então, uma análise do que já discutimos. Diferenciamos o objeto de 

sua representação, identificamos que um mesmo objeto matemático pode ter 

representações distintas, e que essas representações podem pertencer a um mesmo 

sistema semiótico ou a sistemas semióticos distintos. Discutimos a relação entre noésis 

e semiósis, e apontamos as características que um sistema semiótico deve ter para poder 

processar essa relação. 

Neste sentido, detenhamos um pouco de atenção para essas atividades, a fim de 

compreender como as representações se formam, como ocorrem as transformações, 

tratamentos e conversões entre as representações semióticas. 

  

2.2.1 Formação de uma representação 

  

Com base nessa teoria, podemos representar um objeto matemático por meio de 

diversos tipos de representações semióticas e, ainda, converter uma representação do 

objeto matemático de um sistema semiótico para outra representação dentro de um outro 

sistema semiótico. Para compreendermos as atividades cognitivas de formação, 
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tratamento e conversão, entendamos primeiro o que constitui uma representação 

semiótica, ou seja, como se forma uma representação. 

Para Duval (2009), uma representação semiótica é formada recorrendo a um ou 

mais signos de um sistema semiótico ou registro, de modo que o sujeito detenha sua 

atenção, ao formar a representação, sempre direcionada ao objeto representado. Essa 

formação é comparada com o ato que temos de analisar algo, é como se ela analisasse o 

objeto, só que essa análise acontece de acordo com as regras pertinentes ao sistema 

semiótico acessado, as quais são chamadas de regras de conformidade. 

Cada sistema semiótico possui regras de conformidade e para que uma 

representação pertença a esse sistema ela deve seguir essas regras. As regras de 

conformidade “[...] são aquelas que definem um sistema de representação e, por 

consequência, os tipos de unidades constitutivas de todas as representações possíveis 

num registro”. (DUVAL, 2009, p. 55). Ou seja, elas padronizam características que 

compõem um conjunto de fatores, sejam traços, modelos, cálculos, figuras, dentre 

outros, que identificam aquele tipo de representação. 

Funciona como uma seleção de padrões, que compõem regras, e as 

representações que obedecem a esses padrões fazem parte de um determinado sistema 

de representações. Comparamos essa compreensão com a que temos em relação aos 

conjuntos numéricos, cada conjunto possui características peculiares que um 

determinado número deve obedecer para pertencer a esse conjunto. No entanto, nossa 

comparação não é de todo modo idêntica aos conjuntos numéricos, uma vez que os 

sistemas de representações não estão contidos uns nos outros. 

Assim, uma representação pode ser identificada a partir de sua formação, o que é 

de fundamental importância para a atividade de tratamento e de conversão de uma 

representação semiótica.     

  

2.2.2 Tratamento ou Transformação de uma representação semiótica em outra 

representação semiótica 

  

O tratamento ou transformação de uma representação semiótica em outra 

representação semiótica ocorre dentro do mesmo sistema ou registro semiótico, ou seja, 

obedecendo às regras operatórias do sistema. Portanto, podemos dizer que houve uma 

transformação quando foi possível estabelecer uma nova representação semiótica a 

partir de uma já existente, e esse processo ocorre dentro do mesmo sistema. Neste caso 
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pode-se aferir que houve um tratamento na representação. Sobre isso, Duval (2009, p. 

56) afirma que “um tratamento é a transformação de uma representação obtida como 

dado inicial em uma representação considerada como terminal em relação a uma 

questão, a um problema ou a uma necessidade [...]”. 

Um exemplo de tratamento é a resolução da expressão 0,5 + 0,7. Observemos 

que para que o sujeito opere com os números decimais é necessário conhecer como se 

processa com eles. Ao obtermos a solução 1,2, percebamos que o resultado é expresso 

no mesmo registro decimal, proposto inicialmente, o que configura o tratamento. 

Observemos que a representação inicial ou de partida é 0,5 + 0,7 e a representação final 

ou de chegada é 1,2, que corresponde ao mesmo objeto matemático, porém representado 

de forma diferente.  

É de extrema importância percebermos que as representações isoladas não 

produzem apreensão do objeto, mas sim a transformação de uma representação 

semiótica em outra. Segundo Duval (2011, p. 52), “uma representação semiótica só é 

interessante à medida que ela pode se transformar em outra representação, e não em 

função do objeto que ela representa”. De fato, o objeto é o ponto inicial a ser 

representado e a partir dessa representação inicial se chega a outras representações. 

A multiplicidade de registros de representações semióticas possibilita ao 

estudante enxergar um mesmo objeto matemático por diferentes ângulos, o que acarreta 

uma maior probabilidade de aquisição de conhecimento. Damm (1999, p. 144) afirma 

que “[...] quanto maior for a mobilidade com registros de representações diferentes do 

mesmo objeto matemático, maior será a possibilidade de apreensão deste objeto”. 

Os vários registros de representações semióticas nos proporcionam uma gama de 

possibilidades de atuação, uma vez que sua diversidade nos permite um alcance maior 

dos estudantes. Para Damm (1999, p. 137), as representações “[...] permitem a 

comunicação entre os sujeitos e as atividades cognitivas do pensamento, permitindo 

registros de representações diferentes para um mesmo objeto matemático”. Destacamos 

isso, porque um grande desafio nas salas de aula é alcançar os alunos em suas 

particularidades, ou seja, em sua heterogeneidade, nos seus múltiplos gostos e 

preferências, bem como em suas afinidades com determinadas disciplinas, conteúdos 

ou, levando em consideração a Matemática, os registros semióticos. 

Desse modo, enxergamos nos trabalhos com os registros de representações 

semióticas um potencial metodológico bastante significativo. Para Damm (1999, p. 

142), “[...] a utilização de diferentes registros de representação semiótica é uma maneira 
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didática/metodológica que o professor pode usar quando busca a conceitualização, a 

aquisição de conhecimento”. Essa é a nossa busca, a aquisição de conhecimento, a 

apropriação dos conceitos. Todavia, não podemos esquecer que o que define um bom 

trabalho não são simplesmente os registros de representações utilizados, mas 

principalmente a forma como são utilizados, uma vez que o aluno deve transitar pelos 

registros naturalmente (DAMM, 1999).  

Deste modo, ampliamos nosso esquema inicial apresentado no diagrama anterior 

para melhor compreendermos as transformações internas. 

 

Figura 2 - Diagrama parcial da TRRS - Tratamento ou Transformação de uma 

representação semiótica 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Faz-se necessário mencionar que muitas vezes é difícil identificar que duas 

representações tratam do mesmo objeto, uma vez que representações distintas não 

explicitam o mesmo sobre o objeto que representam (DUVAL, 2011). Esse fato, muitas 

vezes, dificulta o tratamento, ou seja, a transformação interna. Por isso é preciso ter 

atenção ao caracterizar o objeto estudado, uma vez que sua riqueza consiste na grande 

diversidade de representações que o cercam.  

Necessitamos, ainda, direcionar nossa atenção ao processo de conversão de uma 

representação semiótica em outra. 
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2.2.3 Conversões entre representações semióticas 

  

A conversão, terceira atividade cognitiva pertinente aos sistemas semióticos, dão 

conta de atividades que ocorrem externamente a esses, pois se processam de um sistema 

para outro. Duval (2009, p. 58) esclarece que “converter é transformar a representação 

de um objeto, de uma situação ou de uma informação dada num registro em uma 

representação desse mesmo objeto, dessa mesma situação ou da mesma informação num 

outro registro”. Diz ainda que “a conversão é então uma transformação externa em 

relação ao registro da representação de partida” (DUVAL, 2009, p. 59). É importante 

observar que quando falamos de registro estamos nos reportando a sistemas semióticos. 

A conversão é um processo complexo, e não ocorre naturalmente, ou seja, a 

passagem de um sistema de representação para outro nem sempre acontece de modo 

rápido, uma vez que exige uma maior apropriação do objeto representado. Sobre isso 

Duval (2009, p.18) diz que: 

  

A passagem de um sistema de representação a um outro ou a 

mobilização simultânea de vários sistemas de representação no 

decorrer de um mesmo percurso, fenômenos tão familiares e 

tão frequentes na atividade matemática, não têm nada de 

evidente e de espontâneo para a maior parte dos alunos e dos 

estudantes. 

  

Isto ocorre devido ao fato de que muitas vezes os estudantes não reconhecem o 

mesmo objeto em sistemas semióticos diferentes. 

Duval afirma que “a conversão das representações semióticas constitui a 

atividade cognitiva menos espontânea e mais difícil de adquirir para a grande maioria 

dos alunos” (DUVAL, 2009, p. 63). Isso fora constatado por Sousa e Barreto (2013) na 

aplicação da TRRS a atividades desenvolvidas num curso de formação de professores, 

no qual observaram que problemas de conversão foram os que causaram maior 

dificuldade aos professores. 

Compreendamos, pois, como acontece o processo de conversão. Duval (2009) 

defende que para que uma conversão funcione como de fato deve ser, são necessárias 

duas condições: 

  



56 
 

1. Que o estudante disponha de, pelo menos, dois sistemas semióticos diferentes 

para produzir a representação de um objeto. 

2. Que os estudantes possam converter de um sistema a outro. 

 

Tomemos um exemplo para melhor compreendermos. Ao enunciarmos uma 

sentença e solicitarmos aos alunos que a representem matematicamente como no 

exemplo abaixo: 

 

Registro natural/Língua materna: “O dobro de um número resulta em doze”  

Registro Algébrico: 2x = 12 

 

Percebamos que houve uma mudança na forma de registro, ou seja, na 

representação. Houve uma conversão, sendo mobilizados em sistemas semióticos 

diferentes, uma vez que cada representação possui regras de conformidade distintas, 

bem como de Tratamento.  

         Para tanto, a partir do que evidenciamos, observemos a conclusão de nosso 

esquema. 

 

Figura 3 - Diagrama representando a TRRS 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Outro fator a ser observado é que a conversão de representações não possui 

regras, e por isso é a atividade cognitiva mais difícil de ser alcançada pelo sujeito, vale 

salientar também que ela depende da coordenação entre representações de sistemas 

semióticos diferentes. Essa coordenação está relacionada a dois tipos de representações 

semióticas: congruentes ou não-congruentes. O que determina se é mais ou menos 

congruentes, ou seja, seus níveis de congruência, são os critérios de congruência, os 

quais são definidos por Duval (2009) como:  

  

1. Correspondência semântica entre suas unidades significantes, isto é, que os 

significados dos representantes correspondam em diferentes representações 

dentro de diferentes registros. 

2. Univocidade semântica terminal, ou seja, conversão de uma unidade significante 

da representação de partida em uma só unidade significante na representação de 

chegada. 

3. Mesma ordem possível de apreensão dessas unidades significantes nas duas 

representações. 

  

Quando não houver correlação entre quaisquer um desses critérios, pode-se dizer 

que as duas representações são não-congruentes. Logo, podemos dizer que existe grau 

de não-congruência na conversão, esse grau vai ser maior ou menor de acordo com a 

existência ou não de um ou mais desses critérios de correspondência. Quanto menos 

obedecer os critérios maior será o grau de não-congruência entre as duas representações. 

E quanto maior for o grau de não-congruência, maior será a dificuldade de conversão. 

Para melhor entendermos, tomemos dois exemplos de conversão, um congruente 

e outro não congruente. 

Problema 1 

Quantos quadrados você consegue identificar na figura abaixo? 

 

Problema 2 

Quais e quantas formas geométricas você consegue identificar na figura abaixo? 
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Analisando esses dois problemas percebemos que o Problema 1 é congruente, 

uma vez que existe correspondência semântica entre a figura e o que é solicitado, não 

sendo utilizadas palavras ou expressões que gerariam dúvida ao leitor. Percebamos 

ainda a univocidade na representação de partida e chegada, bem como uma ordenação 

em ambas.  

No problema 2, temos um caso de não-congruência, pois pode ocasionar uma 

interpretação errada do problema, como por exemplo identificar apenas os quadrados, 

quando o problema também sugere outras formas. 

Com isso, reafirmamos que o processo de conversão é um pouco complexo, 

principalmente quando as representações são não-congruentes. Contudo, é através da 

realização de sucessivas conversões, principalmente pela coordenação de diferentes 

representações em diferentes registros, que o estudante eficazmente se apropria de 

conhecimento. Uma vez que, como já mencionamos anteriormente, quanto maior for a 

diversidade de conversão de registros, maior será a mobilização necessária ao estudante 

para apreender o objeto envolvido. 

Deste modo, podemos evidenciar que os processos de formação, tratamento e 

conversão são os pilares da TRRS. Logo, para realizarmos atividades alicerçados por 

essa teoria temos como ponto inicial identificar a formação que rege cada representação 

do objeto estudado, para, a partir daí, possibilitarmos as atividades cognitivas de 

tratamento e de conversão. Para Duval (2009, p. 54) “formação, tratamento e conversão 

são as atividades cognitivas fundamentais da semiósis”, ou seja, e as representações 

favorecem essas atividades cognitivas. 

Neste sentido, pretendemos, a partir das atividades que desenvolvemos, entender 

como ela acontece em uma atividade em sala de aula e de que forma identificamos se 

houve aquisição de conhecimento. 

Deste modo, pretensiosamente, tentaremos a partir de uma HQ, que aborda o 

conteúdo triângulos, traçar um modelo de aplicação dessa Teoria, juntamente com as 

concepções de Leitura, Escrita e Oralidade, que nos orientem a proceder em sala de 

aula, frente ao objeto desejado.  
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CAPÍTULO 3 – O PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA  

 

 

Neste capítulo, descrevemos nossa trajetória metodológica, especificando nossas 

escolhas e fundamentando-as com autores que direcionam e sustentam nossas ações. 

Apontamos as características de nossa pesquisa, descrevemos o locus, informando e 

caracterizando os sujeitos pesquisados, apresentamos nossa proposta de Produto 

Educacional, descrevendo-o e justificando nossa produção e, por fim, indicamos como 

realizamos nossa coleta e análise de dados. 

Afim de alcançar o objetivo de investigar as possibilidades e implicações de 

atuação com Histórias em Quadrinhos no ensino da Matemática, valendo-se da Teoria 

dos Registros de Representação Semiótica para a elaboração de um material que auxilie 

os processos de ensino e de aprendizagem no que tange ao estudo de Triângulos, 

desenvolvemos nossa pesquisa numa abordagem qualitativa. 

Baseada em André (1995), Lüdke e André (1986) e Charoux (2006), contendo, 

predominantemente, elementos da Pesquisação que se relaciona com o ato de “se 

pesquisar”, ou seja, estudar práticas objetivando uma mudança ou algo parecido. Seu 

processo consiste em: analisar, coletar dados e conceituar os problemas, planejar, 

executar, fazer uma nova coleta de dados e avaliar. (ANDRÉ, 1995). 

Nessa pesquisa nos valemos, não em sua totalidade, mas parcialmente, de 

algumas etapas do processo de Pesquisação. De fato, elaboramos um material baseado 

em experiências e impressões das nossas aulas de Matemática, planejamos e 

organizamos um roteiro de aplicação do material e o executamos. Posteriormente ao 

planejamento, coletamos dados através de questionários, entrevistas e observação 

participante, em seguida, realizamos o tratamento e a análise desses dados. 

 

3.1 Locus da Pesquisa 

 

Nossa pesquisa foi planejada e desenvolvida a partir de nossas experiências e 

para intervir em locus lacunas que percebíamos em nossa realidade docente.  

Optamos por desenvolver a pesquisa na escola na qual atuamos como docente 

nas nossas turmas de 8º ano do ano de 2016. Lecionamos Matemática no Colégio Nossa 

Senhora das Neves, situado na Praça Pedro II, 1055, bairro do Alecrim, na cidade de 

Natal/RN, inscrito no CEP: 59030-400. 
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         O Colégio das Neves, como é chamado popularmente, foi fundado em 05 de 

janeiro de 1932. Inicialmente funcionou em um prédio alugado e após três anos mudou-

se para um prédio próprio, construído com o objetivo de abrigar a escola e onde está até 

a atualidade. O colégio é uma instituição de ensino particular, sendo reconhecido como 

um dos principais colégios tradicionais da cidade. Com preceitos cristãos, está ligado à 

Congregação das Filhas do Amor Divino e é administrado pelas freiras da congregação.  

Tem como compromisso pedagógico educar contribuindo para a formação de 

cidadãos íntegros, conscientes, comprometidos com o desenvolvimento da ciência e da 

cultura, na proporção dos valores éticos e cristãos. O Colégio registrou em 2016, 1927 

(um mil, novecentos e vinte e sete) alunos matriculados, predominantemente advindos 

de classe média-alta. Nos anos finais do Ensino Fundamental foram registrados 583 

(quinhentos e oitenta e três) alunos, dos quais, 186 (cento e oitenta e seis) cursavam o 8º 

ano, distribuídos em quatro turmas (A, B, C e D) no turno matutino e uma turma (E) no 

turno vespertino. Os alunos de uma turma desse ano escolar, com faixa etária variando 

entre 12 e 15 anos, foram os sujeitos da nossa pesquisa.  

 Uma vez determinados o locus e os sujeitos da pesquisa, algumas decisões foram 

tomadas, a fim de estabelecermos o foco da nossa pesquisa.  

Por se tratar de uma pesquisa qualitativa que requer um olhar mais apurado para 

os sujeitos e as situações da pesquisa, decidimos por analisar os dados obtidos apenas de 

uma única turma, sendo essa escolhida devido à aceitabilidade por parte dos pais dos 

alunos em permitirem que sejam utilizados os dados de seus filhos, de modo que 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE I), sem 

nenhuma objeção. Realizamos nossa investigação com o 8º ano C, turma composta por 

36 alunos. Ressaltamos que o material foi utilizado nas 5 turmas, todavia, analisamos 

apenas os dados referentes à turma escolhida. Isso ocorre porque temos que padronizar 

as atividades desenvolvidas em todas as turmas, uma vez que são elaborados roteiros 

previamente estabelecidos de todas as atividades que serão desenvolvidas a cada 

trimestre. 

 

3.2 Um Produto Educacional 

 

Em um Mestrado Profissional (MP) o indivíduo deve ir além da pesquisa, ele 

deve estar preparado para a atuação fora da academia, dotado de uma série de 

habilidades que fomentem suas atividades. 



61 
 

         O Mestrado Profissional em Ensino (MPE) exige que seja apresentado um 

Produto Educacional, o qual consiste em trabalho de conclusão de curso que, segundo a 

CAPES, deve apresentar alta qualidade, resultando em publicações didáticas e em 

materiais aplicáveis no sistema educativo. Deste modo, para que esse produto final do 

MP seja um material potencialmente estruturado, deve ser desenvolvido, implementado 

e avaliado. (OSTERMANN; REZENDE, 2009) 

O Mestrado Profissional do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências 

Naturais e Matemática (PPGECNM) caracteriza-se pela busca por Produtos 

Educacionais que tratam de questões relacionadas aos processos de ensino e de 

aprendizagem dessas áreas, visando o desenvolvimento de metodologias e estratégias 

para a Educação Básica e para o Ensino Superior. Deste modo, procuramos desenvolver 

um material que promova a otimização dos processos de ensino e de aprendizagem, 

tomando como referência a realidade educacional local. Para tal, desenvolvemos uma 

pesquisa firmada tanto em aspectos teóricos, quanto em práticas escolares, baseadas em 

experiências de sala de aula. 

         Assim, refletindo sobre problemas na educação local, buscando vicissitudes, ou 

seja, alternativas de atuação, tanto de nossa parte enquanto docente, quanto de nossos 

discentes, elaboramos, como Produto Educacional, uma História em Quadrinhos (HQ), 

voltada ao estudo de triângulos, baseado na Teoria dos Registros de Representação 

Semiótica de Raymond Duval, destinado a alunos do 8º ano do Ensino Fundamental. 

Junto a essa HQ é apresentado um Guia de orientação de aplicação da HQ, relacionado 

aos processos de Leitura, Escrita e Oralidade, e, ainda, com indicações do 

favorecimento ao surgimento de elementos referentes à TRRS. Esse guia pode ser 

utilizado, pelos professores, conforme suas realidades educacionais, cabendo aos 

mesmos adaptá-lo quando necessário.  

 

3.3 O Processo de Produção da HQ 

  

Logo que definimos nosso locus, público alvo e o Produto Educacional, 

voltamos nossa atenção à pesquisa bibliográfica que nos auxiliasse tanto no processo de 

produção da HQ, quanto no de uso da HQ no ensino de Matemática, discutidos no 

primeiro capítulo. 

Acerca da criação/elaboração da HQ, adquirimos algumas HQ convencionais, 

tais como Turma da Mônica, Turma da Mônica Jovem, Luluzinha, entre outros, que 
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pudessem servir de base e inspiração. Consultamos sites que auxiliam na elaboração de 

HQ e, ainda, procuramos profissionais da área. 

A princípio tínhamos o propósito de fazer um curso presencial de Produção de 

HQ, com duração de 6 meses, todavia, não foi possível devido à incompatibilidade dos 

nossos horários com os horários oferecidos pelos quadrinistas. Mesmo com essa 

dificuldade ainda tentamos fazer um curso presencial individual, com horários 

personalizados e com menor tempo de duração, porém não conseguimos conciliar 

horários e custo.  

Deste modo, decidimos recorrer aos recursos online e tentamos nos cadastrar em 

cursos; contudo, a maioria dos que encontramos tratavam de técnicas de desenhos e os 

que nos forneciam uma maior abrangência tinham um custo muito alto. Esgotadas 

nossas possibilidades de curso, buscamos sites/blogs
9
 que indicassem como produzir 

HQ e dicas de organização e construção. Encontramos uma diversidade grande de 

indicações, fizemos uma filtragem com base nas informações que emergiram dessa 

busca e elaboramos uma sequência das ações
10

 necessárias para a elaboração da HQ, 

apresentadas a seguir:  

 

Passo 1 - Definir os principais personagens e suas características físicas e 

personalidades. 

Passo 2 - Definir os nomes dos personagens e as relações existentes entre eles 

(Ex.: parentesco, amizade, rivais, heróis, vilões, romances, entre outros). 

Passo 3 - Determinar os principais cenários (Ex.: escola, casa, parque, salas, 

entre outros). 

Passo 4 - Organizar os principais momentos do enredo, a temática central da 

história. 

 

O passo 4 nos levou ao passo 5, pois nossa HQ, não iria abordar apenas um 

romance, ou uma historinha que trouxesse uma reflexão; para além disso, tínhamos o 

compromisso de apresentar e ensinar o conteúdo matemático escolhido, Triângulos, o 

que necessitava de um cuidado especial, pois deveria estar “embebecido” da Teoria que 

                                                
9
 Os sites/blogs consultados estão disponíveis nas referências  

10
 Essas ações estão descritas em passos, contudo nem sempre ocorreram de forma linear, sendo 

por vezes executados simultaneamente. 
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fundamenta nossa pesquisa e, ainda, ser atrativo ao nosso público. Com isso veio o 

passo 5. 

 

Passo 5 - Elencar situações cotidianas em que o conteúdo Triângulo esteja 

presente, de modo que ajude na contextualização do conteúdo. 

 Passo 6 - Definir como será organizada a escrita do roteiro. 

 Passo 7 - Escrever o roteiro. 

 Passo 8 - Definir como será feita a HQ (manual ou digital). 

 Passo 9 - Construir a HQ através do roteiro escrito. 

Passo 10 - Revisar o texto, após construída a 1ª versão, de modo que seja 

verificada a adequação textual.  

 

Uma vez elaborado o nosso roteiro, partimos para a produção que aqui será 

descrita, apontando nossas conquistas e as dificuldades com as quais nos deparamos. 

Somente ao final da produção conseguimos mais referências bibliográficas para avaliar 

a produção realizada e a abordagem do gênero HQ. De modo a avaliar se a produção 

estava de acordo com os padrões do gênero. 

 Os Passos 1 e 2 foram realizados de forma tranquila, uma vez que já havíamos 

tido algumas ideias, mesmo não as tendo colocado no papel. Definimos que os 

principais personagens seriam irmãos gêmeos, um apaixonado pelos esportes e o outro 

pela Matemática. Ambos se enamorariam pela mesma garota, novata na escola, que 

gosta tanto de Matemática quanto de esportes. 

 Em relação aos passos 3 e 4, pensamos que o enredo se processaria, 

principalmente, na escola, porém teríamos cenários secundários, como casa dos 

personagens, cinema, refeitório/restaurante, entre outros. Como tema central do enredo 

escolhemos uma competição, Jogos Estudantis na escola, que envolvia tanto 

competições intelectuais quanto esportivas. Com essa temática conseguiríamos 

desenvolver questões matemáticas e também aplicações matemáticas aos esportes. 

 Para o cumprimento do passo 5, foi necessário realizar uma pesquisa sobre a 

presença do conteúdo Triângulo nos esportes. Feita essa investigação, nos deparamos 

com algumas situações no remo, no futebol, na capoeira, no atletismo, entre outros, 

todavia elencamos apenas alguns desses.  

 Nos passos 6 e 7, tentamos nos colocar na posição de leitor e perceber alguns 

elementos na leitura de uma HQ. Nesse momento percebemos que as imagens/cenas 
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expressavam a situação, demonstravam o que estava acontecendo, ou seja, as imagens 

falavam por si só. Tivemos a preocupação em descrever, no roteiro, detalhadamente as 

cenas e, posteriormente, as falas nelas contidas, de modo que cada cena e suas falas 

representavam um quadrinho. Assim, organizamos a escrita do roteiro
11

 conforme o 

exemplo a seguir:  

 

1ª cena: Daniel de skate, olhando para frente da escola diz: 

(Daniel) - E que mais um ano de escola comece! 

2ª cena: Arthur chega por trás e surpreende o irmão com a seguinte fala: 

(Arthur) - E que o 8º ano seja cheio de conhecimentos, de atividades... 

(Daniel) – Você, realmente, acaba com o meu entusiasmo! Vou guardar meu skate e 

entrar... 

3ª cena: Os dois veem uma garota, novata na escola, se aproximando. Ambos ficam 

envergonhados por ela vir ao encontro deles: 

(Melissa) - Bom dia! Vocês podem me dizer onde fica a secretaria? 

 

 Seguindo o exemplo, iniciamos a escrita do roteiro, tentando aproximar o enredo 

ao máximo da realidade dos alunos. Nos primeiros quadrinhos não houve dificuldade, 

pois não continham elementos matemáticos e, portanto, não apresentava a necessidade 

de dar margem à exploração da teoria adotada. Nossa maior dificuldade, na escrita do 

roteiro, foi apresentar o conteúdo matemático de forma dinâmica, utilizando elementos 

da Matemática formal, mas ao mesmo tempo de forma acessível ao leitor. Nossa 

dificuldade aumentava quando tentávamos apresentar o conteúdo com diversas 

representações, segundo a TRRS, e ao mesmo tempo possibilitar que o leitor criasse 

novas (suas próprias) representações. Essas dificuldades só foram superadas através de 

intensas pesquisas e estudos. Procuramos artigos/ trabalhos que nos dessem um norte, 

todavia, sempre nos ajudavam de forma parcial, ou em relação à Teoria e à Geometria, 

ou Geometria em HQ, mas nenhum trabalho que contemplasse os três juntos, Teoria - 

Geometria (Triângulos) - HQ. Nesse sentido, nossa pesquisa apresenta um caráter 

inovador. 

 Com isso, filtramos o máximo de informações e tentamos ajustá-las ao nosso 

trabalho. Desse modo, desenvolvemos, aos poucos, durante a escrita do roteiro, os 

                                                
11

 Por uma questão de comodidade escrevemos o roteiro manualmente, donde só posteriormente 

digitalizamos o material. 
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elementos dos triângulos, dentro de situações contextualizadas, apresentadas em mais de 

um tipo de Representação Semiótica.   

 Ainda com a escrita do roteiro em andamento, nos preocupamos com demandas 

referentes ao passo 8, ou seja, a necessidade de definir como seria feita a HQ. A 

princípio gostaríamos de fazê-la de modo manual, mas como não conseguimos fazer um 

curso que nos habilitasse para a tarefa, resolvemos recorrer a profissionais de desenho, 

ou até mesmo a quadrinistas. No entanto, o custo nos fez partir para outra opção.  

 Decidimos procurar um software que fosse editor de HQ e que nos auxiliasse 

nesse processo. A princípio tentamos encontrar algum de domínio público a exemplo do 

software HagáQuê
12

, com o qual já havíamos tido contato e realizado algumas 

atividades, porém o mesmo não foi cogitado para esse trabalho por conhecermos as suas 

limitações que nos prejudicariam na construção. Deste modo, fomos em busca de algum 

software pago, que atendesse às nossas necessidades. Foi então que nos deparamos com 

PIXTON, um software editor de Histórias em Quadrinhos, com versões para uso 

pessoal, educacional e profissional.  

 O PIXTON foi criado por um casal canadense, Clive e Daiana Goodinson, 

Programador e Design Gráfica, respectivamente. Amantes de quadrinhos, tiveram a 

intenção de criar um software, com o qual qualquer um pudesse ser autor de Histórias 

em Quadrinhos. Apesar de ser pago, o custo mensal é bem acessível a nós professores.  

 Ao manusearmos o programa percebemos que o mesmo atendia às nossas 

necessidades, pois é o mais completo dentre os encontrados, e com um custo dentro de 

nossas possibilidades. Assim, definimos por usar o programa para a edição gráfica de 

nossa HQ. 

Para esse processo, contamos com a ajuda de um amigo, que possuía habilidades 

computacionais melhores que nós. A medida que criávamos o roteiro escrito da HQ 

íamos transmitindo ao nosso ajudante o roteiro, de modo que o mesmo pudesse ir 

agilizando a edição gráfica, que por nós ia sendo supervisionada, passo 9.  

Ainda na metade da construção, nos deparamos com algumas lacunas em nosso 

roteiro. Quando pegamos as primeiras páginas da HQ sentimos necessidade de em 

alguns momentos, haver indicações de mudanças de dias ou de locais, mudanças de uma 

cena para outra que poderiam deixar dúvidas no leitor; então, optamos por dar 

continuidade à construção da história tomando mais cuidado com essas situações nas 

                                                
12

 Software editor de histórias em quadrinhos com fins pedagógicos, desenvolvido por alunos da 

UNICAMP. 
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cenas futuras e somente ao final revisaríamos o material para identificarmos todas as 

mudanças de cena desde o início. Assim o fizemos e, após construída a HQ, revisamos 

os quadrinhos um a um, buscando erros e lacunas entre as cenas. Contudo, sabíamos 

que somente nosso olhar não seria suficiente, e por esse motivo passamos para o passo 

10, realizando um processo de revisão. 

A primeira revisão foi nossa, e a segunda de um professor de Língua Portuguesa. 

Deste modo, puderam ser constatados erros e situações que nós não havíamos 

percebido, que não se limitavam apenas aos elementos textuais, foram também 

identificadas má organização na disposição dos balões, erros de digitação, mudanças 

nos cenários e nas expressões dos personagens, entre outros. 

Esse processo foi de fundamental importância para imprimirmos maior 

qualidade ao Produto Educacional, uma vez que no processo de elaboração de quaisquer 

materiais destinados à leitura de outrem, devem ser feita uma revisão por alguém 

externo à criação, analisando a clareza e a facilidade de compreensão tendo em vista o 

público a que se destina. E, além disso, destacamos também nossos aprendizados 

durante esse processo de reescrita e revisão textual. 

Com isso finalizamos a primeira versão da nossa HQ, todavia, não a elaboração 

do nosso Produto Educacional, pois como é um material destinado também ao uso por 

parte de outros professores, sentimos a necessidade de disponibilizarmos anexos à HQ, 

um guia de orientação, denominado de: Guia de Orientação de Aplicação da HQ. No 

entanto, é importante salientar que cada professor poderá utilizar ou não as sugestões de 

explorações contidas no guia, uma vez que por si só a HQ já é um material com 

potencial apelo pedagógico, podendo se adaptar à realidade de cada aplicação. 

Desde o princípio, quando decidimos produzir uma HQ, pensamos em apontar 

sugestões de exploração. Deste modo, nossa proposta consistia em montar um Guia de 

Orientação que apontasse uma diversidade significativa de possibilidades de aplicações, 

de modo que pudesse auxiliar o professor no momento de montar seu planejamento.  

O Guia de Orientação de Aplicação da HQ aponta sugestões de como o 

professor pode trabalhar a HQ, sendo sugeridos ambientes diversos e formas distintas de 

leitura, possibilidades de abordagens para a escrita e indicações dos momentos de 

exploração de oralidade e, ainda, em quais circunstâncias as Representações Semióticas 

aparecem na HQ, dando destaque aos momentos em que as Representações são 

mobilizadas. Apontamos também situações em que existe a possibilidade dos alunos 
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fazerem Tratamento e Conversão. Para cada apontamento, sugerimos algum tipo de 

intervenção ou atividade que o professor pode abordar ou solicitar com os alunos. 

No que tange a elaboração desse guia, valemo-nos de nossas experiências em 

sala de aula, indicando situações que, em sua totalidade, foram por nós realizadas, uma 

vez que trabalhamos com Matemática e Língua Materna desde nossa graduação. 

Portanto, sugerimos possibilidades possíveis de serem executadas, pois em nossa prática 

já as vivenciamos. Logo, esse guia traz orientações de propostas exequíveis de Leitura, 

Escrita e Oralidade nas aulas de Matemática, sejam para o uso de HQ, ou quaisquer 

outros Gêneros Textuais. 

Temos, ainda, a intensão de mostrar ao professor as potencialidades da HQ em 

relação ao seu uso pautado pela TRRS. Deste modo, procuramos dar destaque a todas as 

possibilidades, que pudemos identificar, de mobilização da Teoria na HQ. Para tanto, 

nos valemos dos nossos estudos relacionados à TRRS, para consolidar essa elaboração. 

Neste sentido, apresentamos nosso Produto Educacional a fim de que possa 

auxiliar o professor em sua jornada pedagógica e, ao mesmo tempo, proporcione ao 

estudante uma forma diferente e atrativa de aprender Matemática, em especial 

elementos relacionados aos Triângulos. 

Deste modo, pensamos nas possibilidades de uso da HQ, de modo a contribuir 

com o fazer pedagógico do professor e, ainda, atrair os alunos. Contudo, precisávamos 

testar o material elaborado, para só então, ser aplicado ao seu público de destino. Logo, 

em nossa pesquisa, executamos dois tipos de validação do produto educacional.  

 

3.4 Processos de Aplicação do Produto 

 

 Antes de levarmos o nosso Produto à turma do 8º ano selecionada para ser 

campo de aplicação, decidimos testá-lo de duas formas, uma com um pequeno grupo de 

alunos do 9º ano e outra com um grupo de professores que atuam nas redes de ensino 

particular e pública.  Ressaltamos que essas duas primeiras aplicações piloto têm caráter 

analítico do material, uma vez que desejamos verificar sua eficácia, buscando novos 

olhares e novas opiniões, bem como sugestões de melhorias. Logo, temos a seguinte 

descrição das validações/aplicações: 

 

3. 4. 1 Validações 
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1ª validação
13

:  

Um pequeno grupo de estudantes (8 alunos) do 9º ano do Ensino Fundamental, 

foi convidado por nós para ler a HQ e responder a um questionário, que denominamos 

de QUESTIONÁRIO I
14

 (APÊNDICE II), com a tentativa de avaliar a HQ. Esses alunos 

foram escolhidos propositalmente por formarem um grupo heterogêneo que continha 

alunos com mais e outros com menos afinidade com a Matemática e, ainda, os 

intermediários, que nem gostam nem desgostam da Matemática e se mostram 

relativamente indiferentes à disciplina. Optamos por um grupo de 9º ano, porque os 

mesmos já haviam sido nossos alunos no ano anterior e queríamos garantir um grupo 

com essas características relativas à afinidade com a Matemática. Ainda, tratava-se de 

um grupo que já havia estudado todo o conteúdo abordado na HQ, possibilitando-os 

uma análise com mais precisão. 

Essa validação foi realizada num Laboratório de Informática, pois a HQ estava 

em versão digital. A princípio fizemos uma pequena apresentação do propósito deles 

estarem ali, mostramos a HQ e explicamos qual sua finalidade. Os alunos leram a HQ 

na tela do computador, e responderam ao questionário impresso, composto por 20 

perguntas distribuídas entre perguntas abertas, fechadas e mistas. Nos posicionamos ao 

fundo da sala a fim de observarmos as suas expressões e reações no decorrer da leitura. 

Qual foi a nossa alegria em perceber o entusiasmo deles nesse momento, ficando 

apreensivos e ansiosos pelos quadrinhos seguintes. A medida que liam, conversavam 

entre si, ou não se continham nas explosões de emoções, quando, por vezes, eles 

mesmos se repreendiam para não anteciparem o enredo para os que estavam em leitura 

mais lenta. 

Nosso propósito nessa validação, além de coletar dados e informações sobre a 

qualidade e adequação da HQ, foi verificar a aceitabilidade e a atratividade da mesma, 

bem como buscar sugestões de aperfeiçoamento, uma vez que o questionário solicitava 

sugestões diversas. Percebemos, ainda, o entusiasmo dos alunos ao posicionarem-se 

como avaliadores de uma História em Quadrinhos, tendo eles indicado muitas sugestões 

relacionadas a mudanças, adequações ou correções, evidentes no questionário.  

                                                
13

 Apresentamos os momentos numa ordem por uma questão de organização, porém as duas 

validações aconteceram simultaneamente. 
14

 O questionário será descrito na próxima sessão. 
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É importante destacar que para essa validação foi entregue aos estudantes apenas 

a HQ e o questionário, uma vez que o Guia de Orientação para Aplicação é destinado 

aos professores. 

 

2ª validação: 

O segundo grupo foi composto por oito professores, quatro de Matemática e três 

de Língua Portuguesa dos anos finais do Ensino Fundamental, e, ainda, uma pedagoga, 

professora da Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental. Nosso propósito 

era coletar o máximo de contribuições que nos possibilitassem a melhoria do material. 

Vale salientar que a esse grupo solicitamos, não apenas a análise da HQ, mas também 

da proposta do Guia de Orientação para Aplicação.  

Nesta validação, optamos por entregar aos professores, para análise, o Guia de 

Orientação para Aplicação fragmentado. Decisão essa tomada, em virtude de 

considerarmos que para a análise completa desse material carecia que o avaliador 

tivesse domínio ou conhecesse minimamente a TRRS, o que não se aplicava ao grupo 

por completo e por isso solicitamos uma análise quanto as indicações relacionadas à 

Leitura, Escrita e Oralidade apresentadas no Guia. Assim, a análise por completo do 

material somente foi realizada quando da aplicação final.  

Com o intuito de desenvolver um material aplicável e mutável, carecíamos de 

opiniões de públicos diversos, que nos garantissem a aplicabilidade da HQ e 

implicações sobre as orientações sugeridas. Ao grupo de professores, também foi 

entregue um questionário de análise, que denominamos de QUESTIONÁRIO II 

(APÊNDICE III), o qual será descrito e comentado, a fim de registrarmos as impressões 

dos professores acerca do material. A alguns professores foi entregue o material em 

versão impressa e a outros em versão digital, devido a uma questão de mobilidade, não 

tendo nenhuma implicação na pesquisa. 

Deixemos claro que essa validação ocorreu de forma paralela à 1ª validação, ao 

passo que alguma indicação dos professores podem coincidir com a de algum aluno. 

Enquanto na validação com os alunos estivemos presentes durante toda a aplicação, na 

com os professores apenas entregamos o material e pedimos que nos entregassem até 

uma data limite, e é claro, indagamos se o professor teria tempo para realizar tal análise. 

Todos responderam que sim. Todavia, nem todos entregaram o material, mesmo 

prorrogando o prazo de entrega. Quando não mais pudemos esperar, decidimos analisar 

o que tínhamos em mãos. 
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Recebemos três materiais completos, com leitura realizada e questionário 

respondido, cada um de um professor de áreas distintas, um de Língua Portuguesa, um 

de Matemática e um de Pedagogia. Ainda recebemos considerações sobre a organização 

e correção da HQ, não sendo analisado o guia de orientação e nem respondido o 

questionário, contudo recebemos de bom grado todas as observações, as quais se 

resumiram em indicações da disposição dos balões e correções ortográficas, tudo muito 

próximo do que os alunos do 9º ano haviam indicado. 

Deste modo, nossa discussão está permeada apenas pelas considerações 

referentes às três análises completas, mas, para nossa alegria, realizadas por professores 

de cada área.  

Cada professor avaliou a escrita do material, uns apontando mudanças, correções 

ou complementações, sendo cada professor muito pertinente à sua área. Sobre essas 

indicações trataremos com mais detalhes no Capítulo 5. 

 Após essas validações, analisamos as respostas dos questionários de modo a 

reavaliarmos o material, levando em consideração as sugestões apresentadas e tentando 

solucionar os problemas apontados, ajustando a HQ ao máximo. Feitas as adequações e 

solucionados os problemas, partimos para aplicação ao público de destino, a turma de 8º 

ano do Ensino Fundamental já selecionada. 

  

3. 4. 2 Aplicação da HQ 

 

Feitos todos os ajustes necessários, planejamos a aplicação da HQ. Primeiro 

fizemos um esboço do que pretendíamos e somente depois, comparamos com o 

calendário anual da escola, de modo a traçarmos os encontros por aula e data.  

A seguir, temos um quadro com o cronograma que elaboramos, o qual 

denominamos de Plano de Ação. Esse quadro foi montado e organizado de modo a 

facilitar o planejamento do professor, podendo o mesmo servir de modelo para a 

composição de suas atividades.  

 

Quadro 1 – Plano de Ação 

PLANO DE AÇÃO 

OBJETIVO GERAL: Promover a aprendizagem dos alunos a partir de aulas dinâmicas e 

atrativas no estudo de triângulos, favorecendo as práticas de leitura, de escrita e de oralidade no 

ensino de matemática. 

CONTEÚDO: Triângulos. 
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METODOLOGIA: Aulas expositivas e dialogadas; oficinas de práticas de leitura, escrita e fala. 

AVALIAÇÃO: Avaliar por meio de atividades escritas e discussão em sala. 

 

CRONOGRAMA DE APLICAÇÃO DA HQ 

DATA/HORÁRIO 

FORMA DE 

LEITURA/PRODUÇÃO 

TEXTUAL E 

ORALIDADE 

 

AMBIENTE DE 

LEITURA/ 

ATIVIDADE 

ATIVIDADE 

27.10.16  

(quinta-feira) 

1 aula de 50min 

________ 

 

Sala de aula. 

Chuva de ideias sobre o 

que os alunos já sabem 

ou pensam saber sobre 

triângulos. 

28.10.16  

(sexta-feira) 

1 aula de 50 min 

Início da leitura da HQ de 

forma compartilhada, com 

os alunos assumindo a 

leitura por personagem. 

 

Projeção em 

Data show, na 

sala de aula. 

Durante todos os 

momentos de leitura e 

discussão da HQ, cada 

aluno deve fazer suas 

anotações identificando 

os conceitos 

matemáticos na HQ e 

indicando o que já 

sabiam e o que estão 

aprendendo agora. 

 

Entrega de uma situação 

problema, impressa, 

para ser resolvida em 

casa e entregue na outra 

aula. 

01.11.16 (terça-feira) 

2 aulas de 50 min 

cada 

Continuação da leitura da 

HQ, em duplas. 

 

HQ em cada 

computador, no 

Laboratório de 

Informática. 

 

Recebimento dos 

problemas resolvidos. 

03.11.16  

(quinta-feira) 

1 aula de 50 min 

 

 

________ 

 

 

Sala de aula 

Apresentação em slides 

das soluções do 

problema e discussão 

sobre as diversas formas 

de resolução. 

 

Resolução de exercícios 

do livro didático. 

04.11.16  

(sexta-feira) 

1 aula de 50 min 

Finalização da leitura, de 

forma individual e 

silenciosa. 

Com a HQ 

impressa, leitura 

na biblioteca. 

 

08.11.16 (terça-feira) 

2 aulas de 50 min 

cada 

 

__________ 

 

Laboratório de 

Matemática. 

Atividade impressa com 

mobilização de alguns 

Registros Semióticos. 
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09.11.16 

(quarta-feira) 

2 aulas de 50 min 

cada 

______________ 

 

 

 

 

Sala de aula 

Entrega das anotações 

dos alunos feitas 

durante os encontros 

anteriores. 

 

Retomada do conteúdo 

estudado na HQ e 

verificação das ideias 

iniciais na primeira 

atividade na “Chuva de 

ideias”. 

10.11.16  

(quinta-feira) 

1 aula de 50 min 

____________ 

 

Laboratório de 

Informática 

Questionário online 

sobre a opinião dos 

alunos quanto às 

atividades 

desenvolvidas. 

 

Nossa intenção, ao montarmos esse cronograma, era proporcionar formas 

diferentes de leitura, nesse caso, compartilhada, dialogada e individual e silenciosa, bem 

como ambientes diversos de leitura, sala de aula com leitura em projeção, Laboratório 

de Informática com leitura no computador e biblioteca com leitura em material 

impresso. Queríamos mostrar como usar as sugestões indicadas no nosso Guia de 

Orientação para Aplicação. De fato, todas as indicações de formas de leitura e 

ambientes de leitura estão presentes em nosso Guia, bem como sugestões de atividades 

para trabalhar com a TRRS. 

Contudo, infelizmente, entre o que planejamos e o que executamos, houve 

mudanças no decorrer do processo. Nosso cronograma foi alterado, com mudanças de 

datas e horários, bem como as formas e ambientes de leitura e, ainda, as atividades 

desenvolvidas. 

Como já citamos anteriormente, tínhamos 5 turmas de 8º ano e a aplicação seria 

a mesma para todas, somente na análise de dados é que tomaríamos apenas uma delas. 

Como as atividades deveriam ser aplicadas de igual modo a todas, não tivemos a 

disponibilidade dos espaços, pois quando fomos agendar o Laboratório de Informática, 

não havia vaga para todas as turmas, principalmente para o 8º ano C, turma cujos dados 

pretendíamos analisar. Quanto à biblioteca, o ambiente estava lotado com outros alunos, 

pois era período de prova e muitos estavam estudando, portanto não caberia uma turma 

inteira. O Laboratório de Matemática conta com aulas de aprofundamento, aulas de 

robóticas e estava agendado em alguns dias para a Educação Infantil. Ou seja, os 
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ambientes que havíamos escolhido não estavam disponíveis naquelas semanas de 

aplicação e infelizmente não podíamos aplicar em outros dias, pois o conteúdo 

precisava ser cumprido para que os alunos, posteriormente, pudessem fazer avaliação 

para composição da nota trimestral. 

Surgiu a ideia de irmos a um ambiente mais aberto, como quadra, ginásio, pátio, 

todavia, para que pudéssemos fazer a leitura carecíamos que todos os alunos tivessem 

em mãos a HQ, uma vez que a grande dificuldade de trabalhar atividades de leitura em 

ambientes abertos, é a acústica do local, ficando quase impossível de realizar leituras 

compartilhadas e discussões, o que foi comprovado em outras atividades que 

realizamos. Portanto, ficamos apenas condicionados à leitura individual e silenciosa.  

Mas, mesmo que optássemos por trabalhar nesses ambientes, tínhamos a 

dificuldade quanto à impressão do material, pois além de ser uma grande quantidade de 

impressões, estamos testando um material, o qual ainda não pode ser divulgado ou 

distribuído, e seria muito difícil de controlar essa situação. 

Tais circunstâncias nos levaram, enquanto professora aplicadora da atividade, a 

modificar todo o cronograma e nos adequarmos ao que dispúnhamos no momento, uma 

vez que o calendário escolar estava muito apertado para encerrarmos as atividades do 

terceiro trimestre e, portanto, do ano letivo. 

A partir de agora descreveremos todos os encontros e todas as atividades que 

foram desenvolvidas, com base nas anotações feitas durante os momentos, por meio de 

um diário, relatando o que acontecera em cada aula. 

 

 1º encontro – Terça-feira dia 01.11.2017 – 1 aula de 50 minutos 

 

Apresentamos a HQ, o propósito dela, como foi construída e justificamos o 

motivo de não ser entregue ou disponibilizado online. Destacamos que se tratava de um 

Produto de Mestrado, que estava em processo de análise e edição, que eles iriam 

contribuir para o aprimoramento da HQ e que tudo o que fosse encaminhado como 

atividade seria tabulado e analisado. Ainda reforçamos que se, porventura, percebessem 

algum erro, ou se sentissem perdidos na leitura, deveriam nos informar para que 

fizéssemos as alterações cabíveis. E que ao mesmo tempo o conteúdo Triângulos para o 

8º ano seria visto a partir da HQ. Todos compreenderam a seriedade do material e se 

mostraram lisonjeados em contribuir.  
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 Fizemos uma pequena introdução com apresentação dos personagens e suas 

principais características, donde um grupo de alunos se dispôs a realizar a leitura de 

forma compartilhada onde cada aluno assumiu o papel de um personagem. 

Projetamos com data show a HQ e apagamos as luzes para melhor visualização. 

Solicitamos que cada aluno fosse escrevendo os conceitos matemáticos que emergiam 

ao longo da leitura e indicassem se já os sabiam ou não. 

Assim, iniciamos a leitura. Os alunos incorporaram os personagens, fazendo 

entonação correta nas falas e a medida que liam se mostravam entusiasmados com o 

enredo. A ansiedade para ler o quadrinho seguinte era evidente. 

Fizemos uma leitura da página 1 até metade da página 7, e isso nos causou 

surpresa, pois esperávamos que a leitura fosse um pouco mais rápida. Os conceitos que 

surgiram até essas páginas foram: definição de polígonos,  elementos de um polígono e 

particularidades de um triângulo em relação aos elementos. Quando esses conteúdos 

apareceram sentimos a necessidade de chamar a atenção dos alunos, de modo que 

parávamos um pouco a leitura e mediávamos uma discussão breve sobre triângulos. E 

isso tomou mais tempo na leitura. Deste modo, optamos por não encaminhar atividade 

para casa, pois não havíamos lido tantas páginas quanto gostaríamos.  

Depois desse primeiro encontro reorganizamos nosso cronograma, ou seja, 

reestruturamos nosso planejamento, pois chegamos à conclusão de que a sala de aula era 

o melhor ambiente para continuar a leitura e a discussão, valendo-se apenas da projeção 

da HQ, decisão essa tomada em virtude dos problemas organizacionais envolvidos e 

também devido ao fato de termos que conciliar essa atividade a outras atividades 

educacionais como apresentação de trabalhos para compor nota, entre outras situações 

que iremos relatar. 

Por esse motivo, decidimos por realizar todas as atividades em sala de aula. Não 

era o pretendido, mas era o possível naquele momento, principalmente por percebermos 

que a leitura demoraria mais do que o previsto. 

Tentamos montar um cronograma bem flexível, pois não tínhamos certeza do 

número de páginas lidas e discutidas por encontro. Assim, destinamos todas as nossas 

aulas seguintes à leitura da HQ com resolução de exercícios do livro didático 

encaminhadas para casa, de modo que os alunos resolveriam os exercícios para sentirem 

se estavam conseguindo compreender o conteúdo matemático apresentado pela HQ. 

Nós precisávamos verificar se a estratégia utilizada estava sendo satisfatória, uma vez 
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que não era simplesmente a avaliação do material desenvolvido que estava em jogo, 

mas principalmente o aprendizado dos alunos. 

Deste modo demos continuidade aos encontros. 

 

 2º encontro – Quinta-feira dia 03.11.16 – 1 aula de 50 min 

 

Retomamos a leitura anterior, relembrando onde paramos na leitura e o que 

havia acontecido, e assim demos continuidade a leitura. Os alunos colocaram as 

cadeiras todas juntas para a frente de modo que pudessem acompanhar da melhor forma 

possível a leitura. Como no encontro anterior, cada aluno assumiu o personagem e 

seguiu interpretando o mesmo até o fim da aula. 

Nessa segunda leitura apareceram mais elementos matemáticos no decorrer do 

enredo. Em vários momentos paramos para reforçar conceitos, retomar e discutir 

situações. Discutimos a condição de existência de um triângulo, soma dos ângulos 

internos e externos, tipos de triângulos em relação a medida dos lados e em relação a 

medida dos ângulos e a relação entre o triângulo equilátero e o triângulo acutângulo. 

Foram lidas da página 7 à 11. Encaminhamos como atividade de casa os exercícios do 

livro didático que tratavam dos conteúdos estudados. 

 

 3º encontro – Sexta-feira dia 04.11.16 – 1 aula de 50 min 

 

A leitura ocorreu tal qual foi descrita nos encontros anteriores. Nesse encontro 

os alunos pareciam mais íntimos dos personagens, de modo que a leitura foi bem 

dinâmica e interativa, os alunos acompanhavam entusiasmados, vibrando com as cenas 

e rindo com os momentos cômicos. 

Continuamos com a mesma dinâmica de intervenção nos momentos que surgiam 

elementos matemáticos. Em relação aos conceitos iniciais, os quais já sabíamos que os 

alunos já tinham visto, fazíamos questionamentos e indagávamos exemplos, de modo a 

recobrar o que eles já sabiam. Aos novos conteúdos, dávamos ênfase e chamávamos a 

atenção, complementando a discussão da HQ. 

Ressaltamos que até mesmo os alunos que não gostavam de participar das aulas 

de matemática e que, geralmente, demonstravam um certo desinteresse, mostraram-se 

ansiosos pelo desenrolar do enredo.  
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Questionamos os alunos quanto aos exercícios encaminhados para casa e os 

mesmos afirmaram que não tiveram dificuldades em realizá-los. Lembrando que esses 

exercícios retomavam conceitos que os alunos já haviam visto em outros anos, os quais 

eram revistos na HQ. Encaminhamos mais alguns exercícios do livro didático para casa. 

 

 4º encontro – Terça-feira dia 08.11.16 – 1 aula com 30 minutos 

 

Apesar de, neste dia, termos 2 aulas de 50 minutos, tivemos no 1º horário e em 

20 minutos do 2º, apresentação de trabalhos que não estavam ligados à nossa pesquisa, 

mas que precisávamos realizar para poder compor notas trimestrais. 

Fizemos leitura da página 18 à 21, e a partir dessas páginas, os conteúdos 

tratados em triângulos, são novos aos alunos, pois tratam de semelhança e congruência. 

Deste modo, fizemos uma maior intervenção durante as leituras. Ao questionarmos se 

haviam entendido as noções de semelhança e de congruência, todos afirmaram que sim, 

daí solicitamos que nos explicassem do que se tratavam, e obtivemos as seguintes 

respostas: 

 

Semelhante é ter a mesma forma, mas tamanhos diferentes; 

Congruente é ser igual; 

Eles são semelhantes se tiverem tamanhos diferentes e forem 

proporcionais; 

Semelhante é ter a mesma forma, mas um é pequeno e o outro é 

grande; 

Congruente é ter o mesmo tamanho. 

 

Ao ouvirmos essas respostas, promovemos uma discussão e relemos o que foi 

explicado pela HQ de modo a consolidar os conceitos envolvidos. 

 Dando sequência a leitura e apresentando os casos de verificação de 

congruência entre os triângulos, sentimos a necessidade de ir até o quadro e apontar na 

projeção cada caso, reforçando tudo o que fora dito pelos personagens. 

Nesse momento percebemos que as imagens precisavam ser melhoradas e 

ampliadas, algo que anotamos para que fosse executado posteriormente. Encaminhamos 

como atividade de casa mais exercícios do livro didático. Percebemos, também, que os 

exercícios do livro didático pouco comtemplavam semelhança entre triângulos e por 

isso decidimos que umas das atividades posteriores retomariam esse conteúdo. 

A cada encontro indagávamos sobre a resolução dos exercícios, sempre nos 

disponibilizando para tirar dúvidas. Infelizmente, não podíamos parar para fazer 
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correção de exercícios durante a aplicação, pois tínhamos receio de não conseguirmos 

completar a leitura antes do final do ano letivo, uma vez que esse era o último conteúdo 

a ser ministrado. Caso fosse necessário poderíamos marcar uma aula extra para a 

resolução de exercícios, o que seria aceito de bom grado pela escola, contudo se 

solicitássemos aula extra para a ministração de conteúdo por meio da HQ, talvez nos 

causasse um problema, de modo que queríamos evitar quaisquer transtornos. Deste 

modo, demos continuidade à leitura. 

 

 5º encontro – Quarta-feira dia 09.11.16 – 2 aulas de 50 minutos 

 

Faltava pouco para finalizarmos a leitura, esse seria nosso último encontro de 

leitura da HQ. Os alunos demonstravam-se ansiosos pelo desfecho final, ao chegarmos 

em sala todos já estavam organizados e posicionados para a leitura.  

Faltava apenas um conteúdo final a ser apresentado na HQ, Pontos Notáveis de 

um Triângulo. No decorrer dos encontros percebemos que todos os conteúdos eram bem 

discutidos, contudo essa parte final nos parecia um tanto “pobre” em discussão na HQ e 

por essa suspeita, montamos uma apresentação em slides que, se fosse necessário, 

utilizaríamos para complementar esse conteúdo.  

De fato, foi o que ocorreu, os pontos notáveis são apenas apresentados não 

havendo muito diálogo sobre alguns conceitos, como por exemplo de mediana, 

mediatriz, altura e bissetriz, e para sanar essa lacuna, utilizamos os slides com nossa 

explicação.  

Quanto ao desfecho da história, ficou evidente a decepção dos alunos, pois 

estavam ansiosos por uma decisão ao romance. Com isso, solicitamos que os alunos 

elaborassem sugestões de mudanças para o final do enredo e nos entregassem. Tal 

situação já era esperada, em virtude da validação com o 9º ano. 

Diante de tudo, percebemos que a HQ precisa de ajustes e acréscimos ao 

conteúdo de pontos notáveis de um triângulo de modo que apresente mais discussões e 

contemple todos os elementos pertinentes a esse estudo. Também decidimos por mudar 

o desfecho final, propiciando mais emoção e romance ao final. 

Percebamos que ao longo da leitura e discussão da HQ a única atividade 

encaminhada foi a resolução de exercícios do livro didático. Isso se deu, porque 

precisamos fazer uma escolha entre finalizar o conteúdo e retomá-lo ao final, ou ir 

ministrando o conteúdo e desenvolvendo atividades, correndo o risco de não 
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conseguirmos finalizá-lo. Decidimos por finalizar a leitura e realizar os exercícios do 

livro e somente ao final aplicarmos nossas atividades sobre a TRRS. 

Nossa maior dificuldade e nosso maior desafio, foi separar a professora 

pesquisadora da professora sujeito da pesquisa, pois em determinadas situações tivemos 

que fazer escolhas que beneficiariam nossa pesquisa, mas em outras não foi possível 

fazê-las, pois enquanto professora de instituição precisamos atender às necessidade da 

escola e de seu sistema organizacional. Essas situações podem ser constatadas na 

descrição supracitada.   

 

 6º encontro – Sexta-feira dia 10.11.16 – 1 aula de 50 minutos 

 

Identificamos, ao longo das leituras, que os alunos estavam tão empolgados com 

o enredo que ficava um tanto difícil de fazer anotações sobre os conteúdos trabalhados 

na HQ, e por isso nesse encontro entregamos uma versão impressa da HQ, para que 

revissem suas anotações e completassem o que lhes faltava, bem como manuseassem-

na. Esse momento foi solicitado pelos próprios alunos, uma vez que não conseguiram 

fazer todas as anotações durante a leitura. Como não tínhamos cópia para todos os 

alunos solicitamos que se reunissem em grupos de 4 ou 5 componentes e revisassem a 

HQ. Os grupos se mostraram concentrados realizando a atividade, apenas um grupo 

apresentou-se desinteressado pela atividade. Passamos de grupo em grupo verificando e 

analisando os diálogos, os quais realmente permeavam em torno da HQ.  

Ao final, cada aluno entregou suas anotações individuais e as mesmas serão 

discutidas e analisadas no Capítulo 5 desse trabalho. Nesse encontro tivemos 34 alunos 

presentes. 

Finalizada a leitura, partimos para o desenvolvimento de algumas atividades, de 

modo a avaliar se os alunos haviam efetivamente compreendido os conteúdos 

propostos. 

 

 7º encontro – Quarta-feira dia 16.11.16 – 2 aulas de 50 minutos 

 

Aplicamos uma atividade escrita (APÊNDICE V), à qual tivemos que atribuir 

uma nota, pois não tínhamos tempo hábil para fazer outra atividade avaliativa e ao 

mesmo tempo fazer as atividades de nossa pesquisa. De modo que aproveitamos uma 
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atividade de nossa pesquisa, a qual já estava elaborada e pronta para ser aplicada e 

atribuímos uma nota, situação essa que não prejudica em nada a nossa pesquisa.  

Composta por 10 questões objetivas abordando os diversos conteúdos 

contemplados na HQ, essa atividade almejava avaliar os conhecimentos adquiridos 

pelos alunos ao longo do processo. Foi realizada em dupla e com consulta à HQ, e 

apesar das questões serem objetivas, todas careciam de justificativas sendo apresentadas 

as formas de resolução. Tal solicitação não foi estranhada pelos alunos, pois a escola 

tradicionalmente as questões objetivas somente são validadas mediante a apresentação 

de cálculos e/ou justificativas. 

A esse encontro compareceram apenas 33 alunos, que se organizaram em 15 

duplas e um trio. Solicitamos que a atividade não fosse individual, pois queríamos que 

eles discutissem sobre as resoluções. Em algumas situações éramos solicitados para tirar 

dúvida, o que ocorreu em 3 duplas, todos relacionados à mesma questão que 

contemplava semelhança entre triângulos. Nas demais não houve intervenção. 

Essa atividade teve como objetivo verificar se houve efetivo aprendizado dos 

alunos e para isso analisaremos as respostas desses alunos de acordo com a TRRS e 

seguindo as concepções da Análise de conteúdo de Bardin (2016), apresentados no 

Capítulo 5. 

As aulas seguintes, dias 18, 22 e 23/11/2016, foram de retomada de conteúdo e 

correção e discussão dos exercícios do livro didático. Por fim, tivemos uma última 

aplicação de atividade. 

 

 8º encontro – Quinta-feira dia 24.11.16 – 2 aulas de 50 minutos 

 

Ao longo das retomadas em sala e resolução de exercícios, sentimos a 

necessidade de retomarmos Semelhanças entre triângulos e para isso elaboramos uma 

atividade diferenciada com resolução de problemas (APÊNDICE VI).   

Criamos uma pequena continuação da HQ, num contexto diferente, mas 

preservando os personagens. Essa pequena HQ suscita um problema a ser resolvido que 

carece de semelhança entre triângulos. Após essa HQ foram apresentadas quatro 

perguntas que suscitam formas diferentes de Registros Semióticos. Os dados coletados 

por essa atividade serão analisados mais adiante. 

A turma recebeu a aplicação dessa atividade com muito entusiasmo e a executou 

de forma tranquila. Nossa intenção era reforçar o conteúdo Semelhança entre Triângulos 
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e sanar, pois, quaisquer dúvidas que ainda persistissem. Almejávamos, nesse momento, 

trabalhar numa perspectiva de Resolução de Problemas.  

 

 9º encontro – Sexta-feira dia 25.11.16 – 1 aula de 50 minutos 

  

Finalizadas todas as atividades, solicitamos que os alunos respondessem a um 

questionário online sobre as impressões acerca da HQ e das atividades que foram 

desenvolvidas e, ainda, sobre a atratividade do material desenvolvido. As respostas a 

esse questionário também serão analisadas mais a frente. 

Nesse encontro discutimos sobre a utilização da HQ para a ministração do 

conteúdo triângulos e muitos afirmaram ter gostado e que havia sido mais interessante 

que o livro didático, pois a HQ é dinâmica e possui uma linguagem acessível, sem 

formalidades. 

A aplicação da HQ teve a duração de aproximadamente 4 semanas de aulas, 

iniciada no dia 01 de novembro e finalizada no dia 25 de novembro de 2016.   

Ressaltamos que com base na HQ e no guia, elaboramos um Plano de Ação que, 

apesar de não ter sido cumprido na íntegra, serviu de orientação para futuros 

planejamento, uma vez que objetivamos que o nosso Produto Educacional possibilite a 

elaboração de diversos Planos de Ação.   

Nessa aplicação, tomamos conhecimento sobre a eficácia ou não de elementos 

do Produto Educacional por meio de nossas impressões/anotações sobre os encontros, 

que foram possibilitados pela nossa observação participante
15

. Fizemos, ainda, a coleta 

dos dados por meios dos seguintes instrumentos de coleta: questionário e produções 

escritas dos alunos. 

 

3.4 Instrumentos de Investigação e Coleta de dados 

 

Desenvolvemos uma pesquisa qualitativa, com elementos de uma pesquisa do 

tipo pesquisação, principalmente no que tange ao nosso posicionamento enquanto 

professor/pesquisador, uma vez que esse tipo de pesquisa caracteriza-se pelo 

pesquisador enquanto participante do processo. Sobre isso, Fiorentini e Lorenzato 

(2006, p. 112) descrevem que “o pesquisador se introduz no ambiente a ser estudado 

não só para observá-lo e compreendê-lo, mas, sobretudo para mudá-lo em direções que 

                                                
15

 O conceito de observação participante será apresentado e discutido mais adiante. 
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permitam a melhoria das práticas e maior liberdade de ação e de aprendizagem dos 

participantes”. É dentro dessa perspectiva que estamos inseridos. 

Logo, a fim de construirmos um material potencialmente aplicável à sala de 

aula, utilizamos alguns instrumentos para coleta de dados mencionados anteriormente. 

Nossos dados são primários, os quais são definidos por Charoux (2006, p. 42) como “os 

dados extraídos da realidade em primeira mão pelo investigador, não se encontrando, 

portanto, registrados em outro documento”. E, para essa coleta nos propusemos a 

utilizar os seguintes instrumentos de coleta de dados. 

 

3. 4. 1 Questionários 

 

Optamos por trabalhar inicialmente com questionários, os quais “são 

instrumentos adequados para a obtenção de dados primários” (CHAROUX, 2006, p. 

45). Para tanto, começamos pela elaboração e aplicação de três questionários, os quais 

denominamos de Questionários I, II e III. 

 O Questionário I (APÊNDICE II), destinado à coleta de dados com grupo de 

alunos do 9º ano, foi composto de 20 perguntas entre abertas
16

 e fechadas
17

. Na 

elaboração desse questionário tivemos a intensão de verificar a impressão dos alunos em 

relação ao enredo e ao conteúdo matemático apresentado. Intencionávamos averiguar se 

a história atendia aos gostos/preferências dos alunos e se o conteúdo Triângulo, 

estudado por eles no ano anterior, tivesse sido ministrado com o auxílio da HQ poderia 

ter favorecido seu entendimento e, ainda, se a linguagem do material estava acessível à 

faixa etária dos estudantes. 

Deixemos claro que o intuito dessa validação era verificar a impressão dos 

estudantes com relação ao material, uma vez que a aplicação propriamente dita, foi 

realizada com as turmas de 8º ano. 

Com relação ao Questionário II (APÊNDICE III), foi destinado a um grupo de 

professores. Desse modo, sua elaboração visou uma análise crítica e minuciosa tanto da 

HQ, quanto das orientações fornecidas no Guia de Orientação para Aplicação. O 

questionário foi elaborado com 26 perguntas entre abertas e fechadas. Intencionamos, 

através desse questionário, a obtenção de dados e informações que pudessem avaliar o 

                                                
16

 Segundo Fiorentini e Lorenzato (2006, p. 116), as perguntas abertas são “quando não 

apresentam alternativas para respostas”. 
17

 Segundo Fiorentini e Lorenzato (2006, p. 116), as perguntas fechadas são “quando 

apresentam alternativas para respostas”. 
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nosso Produto Educacional, de modo que orientassem as melhorias, caso fossem 

necessárias. O aprimoramento da HQ foi realizado antes da aplicação do material com a 

turma de 8º ano. 

Realizada a aplicação desses questionários, nas validações 1 e 2, paramos para 

organizar os dados obtidos, ler todas as respostas e tabulá-las, para então, analisar os 

dados e revisamos o material a fim de fomentarmos ainda mais o nosso Produto 

Educacional. Feitas todas as adequações, partimos para a aplicação com o 8º ano, 

seguindo as orientações dadas pelos Guias de Orientação para Aplicação.  

O Questionário III (APÊNDICE IV), composto por 5 perguntas fechadas, 

somente fora aplicado ao término de toda a nossa intervenção. Nossa intenção era ter 

um posicionamento final dos alunos acerca da aplicação. Tentamos ser bem objetivos, 

pois já tínhamos um grande volume de dados para analisar. 

Na aplicação, utilizamos também como instrumentos de coleta de dados: 

observação participante, as atividades escritas dos alunos e as anotações dos mesmos 

durante as aulas.   

 

3. 4 . 2 Observação Participante 

 

A observação participante consiste numa “estratégia que envolve não só a 

observação direta, mas todo um conjunto de técnicas metodológicas (incluindo, 

entrevistas, consulta a materiais etc.), pressupondo um grande envolvimento do 

pesquisador na situação estudada”. (FIORENTINI; LORENZATO, 2006, p. 108). 

Essa é a postura que tomamos enquanto pesquisador/aplicador de nosso Produto 

Educacional. Posicionamo-nos junto ao estudante, observando-o, fazendo anotações 

sobre o que identificávamos, tanto em relação às atividades de Leitura, Escrita e 

Oralidade, quanto ao conteúdo matemático trabalhado.  

Nossa observação é do tipo estruturada. Organizamos uma grade de anotações na 

qual constará a “[...] descrição dos locais, dos sujeitos, dos acontecimentos mais 

importantes e das atividades, além da reconstrução de diálogos e do comportamento do 

observador” (FIORENTINI; LORENZATO, 2006, p. 108). Nos valemos desse tipo de 

observação, pois buscávamos o máximo de fidelidade e validade nos dados obtidos a 

partir da observação. Em dois momentos nos utilizamos de gravador para nos auxiliar 

nesse processo. A princípio tínhamos a intenção de gravar todos os momentos, contudo 

não foi possível. Assim, apenas em um dos encontros de leitura gravamos o áudio da 
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leitura compartilhada e também no encontro final, quando cada aluno pode falar sua 

opinião sobre a HQ. 

Os dados aqui coletados serão revistos e analisados no Capítulo 5. 

  

3. 4. 3 Produções dos Alunos 

 

 Outra forma de coleta de dados que utilizamos foi a produção de textos dos 

alunos, em respostas a questões discursivas propostas, as quais foram realizadas em três 

situações. A primeira na atividade avaliativa com respostas discursivas a perguntas 

objetivas. A segunda temos as anotações pessoais durante toda a aplicação da HQ, 

elencando os conteúdos e conceitos emergidos da HQ. E como terceira, temos as 

respostas dadas a uma situação problema envolvendo semelhança entre triângulos. 

 Para analisarmos essas produções nos valemos da Análise de Conteúdo de 

Bardin (2016) a qual tem como objetivo “[...] a manipulação de mensagens (conteúdo e 

expressão desse conteúdo) para evidenciar os indicadores que permitem inferir sobre 

uma outra realidade que não a da mensagem” (BARDIN, 2016, p. 52). Ou seja, 

manipularemos as escritas dos alunos em busca de evidências que comprovem ou não a 

eficácia do nosso Produto Educacional, confirmando ou não que a nossa HQ pode ser 

utilizada em sala de aula para ministração de conteúdo. 

 Bardin (2016) prevê três grandes momentos para analisar os materiais: A Pré-

Análise, a exploração do material e o tratamento dos resultados obtidos e 

interpretação. A Pré-Análise tem por objetivo a organização do material a ser 

analisado, e é composta por cinco fases: a leitura flutuante, que é o primeiro contato 

com os documentos, possibilita o analista conhecer os textos produzidos dando-o noção 

do material que tem em mãos; a escolha dos documentos, pode ser feita a priori ou 

não, e consiste em determinar um corpus, ou seja “[...] o conjunto dos documentos tidos 

em conta para serem submetidos aos procedimentos analíticos” (BARDIN, 2016, p. 

128); a formulação das hipóteses e dos objetivos, “a hipótese é uma afirmação 

provisória que nos propomos verificar (confirmar ou infirmar), recorrendo aos 

procedimentos de análise” e o “objetivo é a finalidade geral a que nos propomos” 

(BARDIN, 2016, p. 128); a referenciação dos índices e a elaboração de indicadores, 

os índices são coisas que tomamos como referência para a identificação de determinada 

situação e a forma como detectamos esses índices servem de indicador, por exemplo, se 

escolher como índice a aparição de determinada palavra no texto, a frequência que essa 
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palavra aparece serve de indicador; a preparação do material, nessa etapa os materiais 

dispostos são organizados, divididos, enumerados, recortados, copiados, entre outras. 

 Após essa etapa, tem-se a exploração do material, a qual também subdivide-se 

em três etapas: codificação, onde escolhemos as unidades de registro; decomposição 

ou enumeração, quando é estabelecido as regras de contagem; classificação, quando 

elencamos as categorias de análises.  

A codificação é a transformação dos dados brutos em unidades de registros. E a 

unidade de registro, por sua vez, “é a unidade de significação codificada e corresponde 

ao segmento de conteúdo considerado unidade base, visando a categorização e a 

contagem frequencial. A unidade de registro pode ser de natureza e de dimensões muito 

variáveis.” (BARDIN, 2016, p. 134).  Podemos citar como exemplos de unidades de 

registro a palavra, o tema, o objeto ou referente, o personagem, o acontecimento, entre 

outros. 

 A enumeração consiste em regras de contagem, ou seja regras de enumeração, 

onde identificamos o modo de contagem das unidades de registro. Em outras palavras, a 

unidade de registro é o que se conta e a regra de enumeração é o modo de contagem 

(BARDIN, 2016). Alguns exemplos de enumeração são: presença ou ausência, 

frequência, frequência moderada, intensidade, ordem, entre outros. 

 A classificação é definida pelo processo de categorização. Bardin (2016, p. 147) 

define que “as categorias são rubricas ou classes, as quais reúnem um grupo de 

elementos (unidades de registro, no caso da análise de conteúdo) sob um título genérico, 

agrupamento esse efetuado em razão das características comuns destes elementos”. Na 

categorização o analista deve determinar os critérios que irá adotar, podendo ser 

semântico (exemplo: categorias temáticas), sintático (exemplo: os verbos, os 

substantivos, etc), léxico (exemplo: classificação de palavras) e expressivo (exemplo: 

perturbações da linguagem). A categorização pressupõe dois processos: o inventário, 

que consiste em isolar os elementos e a classificação, que significa repartir os 

elementos, de modo a organizar as mensagens. 

 Esse processo de categorização pode ocorrer antecipadamente, quando as 

categorias são pré definidas e reparte-se da melhor forma possível os elementos 

encontrados na pesquisa, ou pode ser resultado da classificação analógica e progressiva 

(BARDIN, 2016), quando o título de cada categorial somente é definido ao final do 

processo.    
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    Como terceiro e último momento, o tratamento dos resultados obtidos e 

interpretação. Nesse momento os resultados obtidos são tratados e validados por meio 

de operações simples ou complexas, as quais possibilitam resultados expressos em 

quadros, diagramas, figuras e modelos, permitindo o analista interpretar os resultados e 

fazer inferências junto a sua pesquisa. 

 A seguir trazemos o esquema apresentado por Bardin (2016) como o 

desenvolvimento de uma análise. 

 

Figura 4 – Desenvolvimento de uma análise 

 

 

 

Fonte: Bardin (2016, p. 132) 
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Em nossa análise trabalhamos da seguinte forma: 

1º momento – Pré-Análise: 

 fizemos uma leitura flutuante dos documentos que dispúnhamos; 

 selecionamos os documentos que iríamos usar em nossa análise, ou seja, 

compomos nosso corpus e preparamos o material; 

 formulamos nossas hipóteses e nossos objetivos; 

 referenciamos os índices e elaboramos os indicadores. 

2º momento – Exploração do Material: 

 fizemos a codificação do material, escolhendo as unidades de registro; 

 realizamos a enumeração, aplicando as regras de contagem; 

 classificamos o material, estabelecendo as categorias de análises. 

3º momento – Tratamento dos Resultados Obtidos e Interpretação: 

 tratamos os dados, fazendo inferência e interpretação dos mesmos. 

 

O detalhamento desses momentos será expresso no Capítulo 5, onde 

apresentamos nossa análise de dados. 
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CAPÍTULO 4 - Produto Educacional 

 

 

 Apresentamos nesse capítulo o nosso Produto Educacional. Composto de uma 

HQ, destinada ao estudo de Triângulos, pensada e elaborada para alunos de 8º ano dos 

anos finais do Ensino Fundamental, e um Guia de Orientação para Aplicação.  

O Guia de Orientação para Aplicação aponta sugestões de como o professor 

pode trabalhar a HQ, sendo sugeridos ambientes diversos e formas distintas de leitura, 

possibilidades de abordagens para a escrita e indicações dos momentos de exploração de 

oralidade, bem como em quais circunstâncias as Representações Semióticas aparecem 

na HQ, dando destaque aos momentos em que as Representações são mobilizadas e, 

ainda, apontamos situações da HQ em que existe a possibilidade dos alunos fazerem 

Tratamento e Conversão de representações. Para cada apontamento, sugerimos algum 

tipo de intervenção ou atividade que o professor pode abordar ou solicitar com os 

alunos. 

Seguindo essa ordem, temos: HQ e Guia de Orientação para Aplicação. 

 

4. 1 HQ 

 

Nossa HQ, que tem como título UMA HISTÓRIA DE TRÊS LADOS, possui 

uma narrativa ficcional (DALCIN, 2007), ou seja, o texto foi construído a partir de uma 

história fictícia. No entanto, não se limita ao desenvolvimento de uma história, pois os 

personagens vivenciam situações que os levam a descobrir o conhecimento matemático. 

Tem como tema principal o estudo e aplicação de Triângulos. O enredo se 

desenvolve principalmente numa escola de Educação Básica, que é movimentada pelo 

evento anual dos Jogos Estudantis, no qual há competições de cunho intelectual e 

esportivo. Os protagonistas são dois irmãos gêmeos, idênticos na aparência e 

completamente diferentes em personalidades. Ambos se apaixonam pela mesma garota, 

novata na escola, bonita e popular. A competição dos Jogos vira uma rivalidade entre os 

irmãos, onde um se vale das habilidades matemáticas para impressionar a garota, 

enquanto o outro chama a atenção por sua habilidade com os esportes. Mas eles são tão 

diferentes assim? Será que suas preferências não têm ligação alguma? Quem conseguirá 

conquistar a garota?  
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A história tem como propósito mostrar que a Matemática está em situações do 

cotidiano e se nos valermos dela poderemos tornar as barreiras mais fáceis de serem 

superadas. Ao mesmo tempo, ressaltamos a importância de ver a Matemática não 

apenas como um conjunto de regras, signos e sentenças. Dar sentido ao seu estudo, 

possibilita responder àquela pergunta clássica nas aulas de Matemática “professor para 

que serve isso?”, de modo a também superar o utilitarismo, percebendo Matemática 

permeando a vida. 

 Assim, apresentamos a seguir Uma História de Três lados. 

  

 



 



 

 

 

 



Uma história de três lados

por Micarlla Freitas
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4. 2 Guia de Orientação para Aplicação 

 

O Guia de Orientação de Aplicação consiste em um material que foi 

desenvolvido a partir de necessidades de melhorias nas aulas de Matemática no que 

tange ao ensino de Triângulos. O guia é composto por sugestões de atividades de 

leitura, de escrita e de oralidade que podem ser realizadas durante o trabalho com a HQ, 

bem como indicações que apontam em quais circunstâncias as Representações 

Semióticas aparecem na HQ.  

Damos destaque aos momentos em que as Representações são mobilizadas e, 

ainda, apontamos, na HQ, situações em que existe a possibilidade dos alunos fazerem 

Tratamento das representações e Conversão da representação em um registro para outra 

representação em outro registro. Para cada apontamento, sugerimos algum tipo de 

intervenção ou atividade que o professor pode abordar ou solicitar dos alunos. 

  O objetivo deste material é fornecer subsídios, apoio e orientação a 

professores(as) de Matemática, que busquem um material que os auxiliem na 

ministração do conteúdo Triângulos, para o 8º ano do Ensino Fundamental. 

Para a realização de quaisquer atividades é de extrema importância o 

planejamento das ações que serão desenvolvidas. Por isso, o professor deve, de acordo 

com a sua realidade escolar, escolher as atividades que mais se adequem a ela e montar 

um cronograma de execução. 

Consideramos que existem, pelo menos, três etapas básicas para a elaboração de 

atividades de leitura de textos matemáticos: 

1. Estudo aprofundado do conteúdo matemático. 

2. Estudo aprofundado do texto apresentado e do gênero (neste caso da HQ). 

3. Planejamento das atividades a serem desenvolvidas. 

  

Destacamos alguns aspectos que consideramos importantes e, portanto, que 

devem constar em atividades com leitura: 

1. Objetivos daquela leitura. 

2. Motivação para a leitura. 

3. Maneiras de posicionamento diante de situações problema presentes na leitura. 

4. Aplicação do conhecimento adquirido por meio da leitura. 

  

Considerando essas etapas e esses aspectos, apresentamos algumas sugestões, 

que podem ser utilizadas para a composição do seu cronograma. 
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Práticas de Leitura 

  

Durante o processo de exploração da HQ, o professor deve possibilitar, aos 

alunos, momentos diversos de leitura. Deste modo, poderá proporcionar a cada aluno o 

seu momento de leitura preferido e/ou mais favorável, uma vez que há pessoas que 

gostam ou se beneficiam mais de leitura silenciosa e outros de leitura compartilhada. 

As leituras podem ocorrer das seguintes formas: 

➔ Em sala, num ambiente tradicional com as cadeiras em fileiras, de forma 

silenciosa. 

➔ Em sala, num ambiente mais descontraído em círculo ou semicírculo com as 

cadeiras, ou até mesmo sentados no chão. Esse ambiente é mais adequado para 

uma leitura compartilhada. 

➔ Num ambiente extra classe: Laboratório de Matemática, Sala de Leitura, Pátio 

da escola, corredor, sob uma árvore, entre outros. Esses ambientes são mais 

adequados para leitura compartilhada. Chamamos a atenção em relação aos 

espaços muito abertos, pois podem dificultar a audição na hora da leitura, por 

isso sugerimos ao(a) professor(a) verificar, antecipadamente, a acústica do 

ambiente. 

➔ Na biblioteca, ambiente tradicionalmente silencioso, o que, portanto, sugere 

leitura silenciosa. 

➔ Em casa, ambiente familiar, aconchegante e prazeroso. Nesse caso, o estilo de 

leitura deve ficar a critério dos alunos. É importante haver leituras em casa, pois 

permite ao aluno ser autônomo na leitura, buscando suas próprias interpretações 

e conclusões. 

➔ Em ambientes extra classe, onde possam ser desenvolvidos diálogos. Para esses 

ambientes a leitura pode ser realizada em grupos, com leitura dialogada entre os 

componentes, possibilitando uma socialização das interpretações. Para esse tipo 

de leitura o professor deve ter a preocupação de averiguar como está 

acontecendo a leitura, para que os alunos não se dispersem e acabem por não 

realizar a tarefa. 

  

Essas leituras devem ser direcionadas pelo professor de acordo com o seu 

cronograma de atividades. Vale salientar que o professor pode optar, caso seja 
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necessário, por apenas algumas delas, dependendo de suas limitações de tempo e 

espaço. 

  

Práticas de Oralidade 

  

A oralidade, por vezes acontece conjuntamente com os momentos de leitura. O 

professor tem duas opções de intervenções de oralidade: 

 

1.   Realizar toda a leitura, proposta para aquela(s) aula(s), de uma só vez, e ao final 

abrir para discussão sobre o que foi lido, explorando os momentos principais, seja 

no que tange ao enredo, seja em relação aos elementos matemáticos. Para esse tipo 

de discussão, o professor deve ter o cuidado de, em seu planejamento, elencar os 

aspectos que suscitam discussões interessantes, para que, ao final da leitura, não 

esqueça de comentar algo importante. 

2.  Realizar intervenções durante a leitura seja por divisão de capítulo, ou por 

momentos do enredo. Para esse tipo de discussão, o professor deve ter cuidado para 

não desviar do assunto principal, uma vez que podem acontecer várias paradas na 

leitura. Mesmo com o risco de ocorrerem dispersões, essa estratégia permite uma 

maior participação dos alunos, possibilitando-os tirar, imediatamente, eventuais 

dúvidas. 

3.   Solicitar que os alunos realizem uma apresentação para a sua turma por meio de 

slides ou outros recursos, destacando o que compreenderam na leitura, os aspectos 

matemáticos, entre outros elementos que considerem importantes. 

4.   Solicitar que os alunos encenem uma dramatização da história, destacando os 

elementos matemáticos do texto. 

  

A oralidade pode ser exercitada tanto durante a leitura, nos momentos de leitura 

compartilhada, nos quais os alunos se expõem e demonstram ter ou não habilidades de 

leitura, quanto nas discussões suscitadas, quando cada aluno pode externar sua opinião 

sobre a leitura e, principalmente, sobre a compreensão do texto e do conteúdo 

matemático. 

Ao professor cabe mediar as situações, direcionando o diálogo e esclarecendo 

eventuais dúvidas. 
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Práticas de Escrita 

  

As ações de leitura e oralidade dão subsídios aos momentos de escrita, uma vez 

que os três estão interligados. O exercício da escrita pode acontecer nos seguintes 

momentos e das seguintes formas: 

➔ Após uma atividade de oralidade ao final de uma leitura, pode ser solicitado que os 

alunos escrevam um fichamento da leitura, que façam um resumo do enredo, que 

escrevam suas dúvidas, que elenquem as situações matemáticas que 

compreenderam e/ou não compreenderam, que respondam a um questionário 

elaborado pelo professor, com perguntas relacionadas ao conteúdo matemático ou 

ao enredo, que façam um glossário das palavras e expressões desconhecidas, entre 

outros. 

➔ Durante a leitura, principalmente em grupo, com a elaboração de resumo ou 

fichamento sobre a HQ. 

➔ Após a leitura, por meio de questionário elaborado pelo(a) professor(a) abordando o 

conteúdo matemático. 

➔ Após a leitura, com a elaboração de uma apresentação na forma de slides ou outro 

recurso (opção 3 dos Momentos de Oralidade). 

➔ Após a leitura, com a elaboração de um roteiro para a dramatização da HQ. 

  

Ressaltamos que são apenas possibilidades, cabe ao(à) professor(a) verificar, de 

acordo com o seu objetivo, qual a melhor opção de trabalho. 

O(a) professor(a) pode pautar suas atividades na TRRS, como sugerimos em 

nosso trabalho. Se essa for à escolha devem ficar bem atentos aos momentos de escrita, 

pois é principalmente nesses momentos que os diversos Registros Semióticos emergem. 

Para isso, delineamos em quais momentos e circunstâncias da nossa HQ, as 

representações semióticas emergem ou são mobilizadas. Apontamos, ainda, os 

momentos em que existe possibilidade de haver Tratamento dos registros e Conversão 

de um registro em outro. 

         Para uma melhor compreensão dos apontamentos, serão apresentados os 

quadrinhos e abaixo as indicações referentes aos mesmos. 

         Assim, apresentamos as seguintes indicações: 
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➔ Explorar a definição de Polígonos e pedir que os alunos representem por meio de 

desenho o que compreendem por Polígono. 

➔ Identificar os elementos de um triângulo, pedir que os alunos identifiquem na figura 

esses elementos. Explorar a não existência de diagonal em um triângulo. Neste 

momento, pode ser feita uma discussão sobre a definição de diagonal e solicitar 

representações de diagonais em outras figuras. Observar se nas anotações houve a 

indicação de diagonais tanto em figuras planas quanto espaciais. 
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➔ Nestas cenas há conversão da representação em língua materna para a representação 

geométrica e da língua materna para a representação algébrica. O professor pode 

questionar os alunos se as representações representam a mesma coisa. Pode, ainda 

solicitar que cada aluno faça o seu exemplo de triângulo, tanto na escrita algébrica, 

quanto na aritmética. 

➔ Outra sugestão é trabalhar com unidades de medidas de comprimento. O professor 

pode levar régua e trena para a sala de aula, dividir a turma em grupos e pedir que 

cada grupo construa seu triângulo, baseado na condição de existência enunciada. 

Observe o que cada grupo apresentou e solicite o Tratamento nos registros, ou seja, 

que operem com as medidas dos triângulos. O professor pode trazer novos 

exemplos para que os alunos realizem um novo Tratamento. 

 

➔ Entre o 2º e 3º quadrinho há conversão da representação em língua materna para 

representações geométrica e algébrica. Pode ser solicitado que os alunos tentem 

representar em um outro registro, por exemplo, o aritmético. 

 

➔ Entre o quadrinho anterior e esse 1º quadrinho houve conversão da representação 

geométrica em representação aritmética. O professor pode pedir que os alunos 

comparem com seus registros construídos no quadrinho anterior.  

➔ Pode ser feito Tratamento no registro aritmético. Levar mais exemplos de 

Tratamento ou solicitar que os alunos criem um novo Tratamento. 
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➔ Representação algébrica. Pode ser solicitado aos alunos tentem converter para o 

registro aritmético, em relação aos tipos de triângulos. 

 

➔ Conversão da representação geométrico em representação na língua materna. O 

professor pode propor que os alunos, baseados na conversão, recriem sua própria 

conversão, de uma representação geométrica para uma representação na língua 

materna. 
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➔ Relembrando os tipos de ângulos, o professor pode solicitar que expressem, por 

meio de desenhos, objetos que lembram esses tipos de triângulos. Convertendo uma 

representação da língua materna em uma representação de desenhos. 

➔ Conversão da representação em língua materna em representação geométrica e 

algébrica. Solicite aos alunos que façam representação aritmética. Peça que os 

alunos comparem as representações obtidas. 

 

➔ Pode ser solicitado aos alunos que criem suas representações em relação ao fato do 

triângulo equilátero ser acutângulo. Como eles representariam essa situação. Deixe-

os livre em seus registros e observe as respostas. 

 

➔ Pedir que convertam da representação em língua materna em outra representação. 

Deixe que os alunos interajam e mobilizem os registros. Observe e analise as 

representações obtidas. Compare os diferentes registros, caso haja. 
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➔ Nesse momento, o professor pode explorar outras propriedades de um triângulo 

equilátero. Pode tomar como base o livro didático adotado e propor situações de 

aplicação no cotidiano. 

 

➔ Conversão da representação em língua materna em representação geométrica. Pedir 

que os alunos analisem as representações algébricas e tentem criar uma outra 

representação.  

➔ Converter da representação algébrica para aritmética. Pedir que verifiquem se a 

representação aritmética criado obedece a condição de existência de um triângulo, 

de modo que realizem o Tratamento dessa representação aritmética. 

➔ Pode propor uma nova representação algébrica, de modo que seja possível 

determinar o valor de x, havendo assim, um Tratamento algébrico. 
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➔ Discutir sobre os casos de congruência. Solicitar criação de uma representação a 

partir das condições apresentadas. Deixe-os livres em seus registros e depois 

analise-os. 

 

➔ Mobilização simultânea da representação de imagem real e representação em língua 

materna. Peça que os alunos representem as possibilidades de tipos de triângulos 

que recriam a situação real. 
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➔ Pedir que os alunos pesquisem sobre os movimentos da capoeira e tentem 

representá-los geometricamente. Pode fazer uma aula integrada com o professor de 

Educação Física. 

 

➔ O professor pode explorar as propriedades de um triângulo isósceles, solicitando 

representações diversas, realizando Conversão e Tratamento deles. 
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A partir dessas indicações o professor pode selecionar algumas situações, ou 

usar todas, e montar o seu cronograma de exploração ou Plano de Ação. Vale salientar 

que é de fundamental importância que o professor se aproprie da TRRS e conheça 

muito bem a HQ. 
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CAPÍTULO 5 – DISCUSSÃO E ANÁLISE DE DADOS 

 

 

  Neste capítulo, apresentamos a análise dos dados coletados ao longo de nossa 

pesquisa, organizada em três sessões. A primeira sessão consiste na análise dos dados 

obtidos com a 1ª validação, quando analisamos os dados obtidos com o Questionário I 

(APÊNDICE II), aplicado a um grupo de oito alunos do 9º ano do Ensino Fundamental.  

A segunda sessão destina-se ao Questionário II (APÊNDICE III), aplicado na 2ª 

validação, a um grupo de professores de Língua Portuguesa e Matemática dos anos 

finais do Ensino Fundamental e a uma pedagoga que atua na Educação Infantil e nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental. As análises apresentadas nessas duas sessões 

serviram de suporte para o planejamento da aplicação da HQ à turma de 8º ano do 

Ensino Fundamental e ainda para ajustes ao material. 

A terceira sessão é composta pela análise de todas as atividades desenvolvidas na 

aplicação da HQ à turma de 8º ano. Sendo a mesma subdividida na análise dos três 

instrumentos de coleta de dados: Atividade I, II e III, observação participante e 

Questionário III. 

Para análise dos Questionários I e II, fizemos apenas uma leitura analítica das 

respostas, sendo as mesmas tabuladas e interpretadas, ao passo que nossa intenção com 

esses instrumentos foi buscar elementos que fomentassem ainda mais nosso Produto 

Educacional, de forma a aperfeiçoá-lo para a aplicação final. 

Na análise das atividades dos alunos, nos valemos da técnica de Análise de 

Conteúdo de Bardin (2016), discutida no Capítulo 3. Aqui detalharemos todo o processo 

de análise. 

 Deixemos claro que nosso trabalho evoluiu em função dos resultados parciais. 

Isso se deu, porque nossa coleta não foi separada, em sua totalidade, do processo de 

tratamento desses dados. Destaquemos que nossa análise tem como objetivo a descrição 

e teorização do material elaborado, não somente a obtenção de resultados, uma vez que 

se trata de uma pesquisa qualitativa.  

 

5. 1 Análise e discussão dos dados obtidos com o Questionário I 

 

  O Questionário I (APÊNDICE II) foi destinado a 8 alunos do 9º ano do Ensino 

Fundamental. Investigando as possibilidades e implicações do uso da leitura e da escrita 
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nas aulas de Matemática, por meio de uma HQ, destinada ao estudo de Triângulos, 

solicitamos que os estudantes lessem a HQ e respondessem ao Questionário I, deixando-

os livres, também, para fazerem quaisquer observações que achassem convenientes. 

O Questionário I foi composto de 20 perguntas entre abertas e fechadas que 

contemplavam os mais diversos aspectos relacionados à Leitura, Escrita e Oralidade, 

tendo como foco as ações em sala de aula.  

Nosso principal objetivo era coletar informações pertinentes ao gosto dos alunos 

pelo gênero HQ e, principalmente, coletar suas opiniões sobre a HQ proposta. Foram 

solicitadas as opiniões dos alunos em relação ao enredo, à disposição dos personagens, à 

linguagem apresentada e, ainda, à compreensão do conteúdo matemático apresentado. 

Essa aplicação, que denominamos de 1ª validação, foi realizada no dia 13 de junho de 

2016.  

Dos oito alunos que participaram de nossa validação, 3 são do sexo masculino e 

5 do sexo feminino, todos com idade de 14 anos e alunos efetivos do 9º ano do Ensino 

Fundamental. Os alunos foram codificados por A1 até A8. 

Vejamos algumas das respostas que mais nos elucidaram na análise do material.  

Todos os alunos alegaram já ter lido Histórias em Quadrinhos (Questão 1), sendo 

unânime também em afirmarem que gostavam de HQ. Tais respostas nos mostram que a 

escolha desse gênero foi uma boa escolha tendo em vista a intensão de utilização de um 

material inicialmente atrativo para os alunos.  

Na Questão 3, perguntamos em quais circunstâncias os alunos tiveram contato 

com HQ, donde 7 afirmaram que foi em momentos de lazer e apenas um respondeu que 

o contato foi em sala de aula e com indicação do professor. Tais respostas nos mostram 

que ainda é pequeno o uso desse gênero como recurso de ensino e, dessa forma, 

evidencia a peculiaridade de nosso material, percebemos ainda que a HQ é sinônimo de 

lazer para muitos alunos, pois muitos, por escolha própria, realizam leitura desse 

gênero. 

Quando solicitamos exemplos de HQ com os quais haviam tido contato, 6 dos 8 

alunos citaram a Turma da Mônica Jovem. Esse fato nos animou, pois tomamos como 

base essa HQ para produção da nossa.   

Nas Questões1 a 4 somente tratamos de HQ de modo geral tentando identificar o  

contato que os alunos já haviam tido com elas. A partir da quinta pergunta nos 

referimos a nossa HQ, ao Produto Educacional, o que, portanto, orientou a avaliação do 

material.  
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Iniciamos por perguntar se haviam gostado da HQ lida e todos responderam que 

sim, apresentado as seguintes justificativas: 

Teve um bom enredo (A1); 

 

O enredo prendeu minha atenção, usou as linguagens ideais e me fez 

lembrar assuntos já estudados de uma forma mais legal (A2); 

 

É muito legal e um jeito dinâmico de aprender matemática (A3); 

 

É muito interativa (A4) 

 

Muito interativa, está bem humorística e mostra o conteúdo abordado 

(A5); 

 

Gostei por a história ser bem fiel ao conteúdo trabalhado e pelo bom 

enredo (A6); 

 

Eu gostei da História em quadrinhos porque ela é divertida e sua 

história é muito boa (A7); 

 

Achei a história bem interessante e gostei da ideia da história em 

quadrinhos para explicar um conteúdo, pude relembrar alguns 

conceitos que tinha esquecido (A8). 

 

Percebamos que os alunos apresentaram justificativas tanto em relação ao 

enredo quanto em relação ao conteúdo matemático trabalhado. É de fundamental 

importância que tenhamos certeza de que os alunos além de gostarem do enredo, 

reconheçam a importância do conteúdo presente na HQ, de modo que não identifiquem 

apenas lazer e divertimento, mas também aprendizado. Vergueiro (2014, p. 28) afirma 

que no Ensino fundamental, de 6º a 9º ano, os alunos “têm a capacidade de identificar 

detalhes das obras de quadrinhos e conseguem fazer correlações entre eles e sua 

realidade social”.   

Na Questão 6, sobre o enredo ter prendido a atenção, obtivemos as seguintes 

respostas: 

O enredo prendeu minha atenção do início ao fim, e me fez ficar 

curiosa para saber o fim (A2); 

 

Sim. Fiquei curioso para saber o fim (A3); 

 

Sim. Para saber se os irmãos iam se reconciliar (A5); 

 

O enredo prendeu minha atenção pela história que envolve os dois 

irmãos (A6); 

 

Sim. Porque ao decorrer da história a pessoa fica muito curiosa para 

saber o final (A7); 
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Gostei do enredo, achei bem elaborado e em nenhum momento ficou 

entediante (A8). 

 

Tais respostas nos confirmaram a aceitabilidade e atratividade do enredo 

proposto. Vergueiro (2014, p. 29) diz que a HQ deve ter “um tema capaz de despertar e 

manter o interesse do grupo, que corresponda às necessidades da disciplina a ser 

ensinada”. Promover atratividade nas aulas de Matemática é sempre um desafio, uma 

vez que muitas vezes são consideradas as aulas mais metódicas e chatas.  

Como nosso objetivo era avaliar diversos aspectos da HQ, indagamos na questão 

7 se eles mudariam alguma coisa. Do total de alunos, 5 responderam que mudariam o 

final da história, 2 responderam que não mudariam nada e um disse que deveria ficar 

mais evidente que os irmãos são gêmeos. Essas respostas nos levaram a repensar o 

desfecho da HQ, contudo tínhamos a resistência de deixar a história muito romântica e 

por isso decidimos levá-la à aplicação do modo que estava para, ao final da leitura, 

pedirmos sugestão de alteração, caso considerassem necessário, o que de fato ocorreu e 

será descrito mais adiante. Sobre dar mais ênfase à imagem dos gêmeos transformando-

os em gêmeos idênticos, preocupamo-nos que o leitor tivesse dificuldade de identificá-

los durante a leitura. Tal preocupação foi sanada pela colocação de uma aluna que 

sugeriu que fosse feita uma pequena apresentação história dos personagens, indicando 

seus nomes e suas principais características. Destacamos que essa sugestão foi seguida. 

Acerca da linguagem apresentada na HQ, os alunos foram unânimes em afirmar 

que era de fácil compreensão. Vejamos algumas respostas: 

Foi utilizado um vocabulário bem adolescente, mas todos conseguem 

ter uma boa compreensão do que se trata (A1); 

 

Usou palavras atuais, e que eu identifiquei muito com meu 

vocabulário (A2); 

 

A linguagem abordada é informal e é de fácil compreenção (A5); 

 

Achei a linguagem bem moderna e atual e ri muito com algumas 

partes (A8). 

 

Utilizamos uma linguagem informal, de modo que gostaríamos de tornar o 

material mais atrativo, contudo tivemos a preocupação em sermos comedidos e também 

de consultarmos uma professora de Língua Portuguesa para saber se esse seria um 

procedimento possível e adequado. Nesse sentido Vergueiro (2014, p. 23) afirma que: 

“as histórias em quadrinhos são escritas em linguagem de fácil entendimento, com 
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muitas expressões que fazem parte do cotidiano dos leitores; ao mesmo tempo que 

tratam de assuntos variados, introduzem sempre palavras novas aos estudantes”. De 

fato, utilizamos uma linguagem acessível ao nosso público, mas também introduzimos 

palavras novas, que são discutidas na própria HQ, quando retratamos termos 

matemáticos.   

Quando foram questionados se houve alguma dificuldade de compreender 

determinados quadrinhos da HQ e a que era atribuída essa dificuldade (Questão 9), 

obtivemos 3 respostas negativas e 5 positivas acompanhadas das justificativas 

apresentadas a seguir: 

A estrutura de algumas falas na história (A1); 

 

Alguns balões ficaram difíceis de compreender a ordem (A3); 

 

Perceber que Arthur e Daniel são gêmeos (A4); 

 

Eu tive algumas dificuldades em relação a posição dos quadrinhos 

(A6); 

 

Ao posicionamento dos balões nos quadrinhos (A8). 

 

Com base nessas respostas fizemos uma leitura criteriosa, buscando identificar 

nos quadrinhos o mau posicionamento dos balões e, em seguida, fizemos os ajustes 

necessários.  

Com os questionamentos supracitados e as respostas obtidas pudemos constatar 

a eficácia do material quanto a atratividade, aceitabilidade em relação à linguagem e 

enredo, e ainda, nos percebemos situações na HQ que careciam ser revistas. Contudo, 

ainda nos faltava verificar a eficácia do conteúdo matemático abordado. Para isso 

discutamos algumas outras perguntas do mesmo questionário. 

A questão 10, acerca do conteúdo matemático abordado na HQ, os alunos foram 

unânimes na identificação correta do conteúdo Triângulos. Todos confirmaram já haver 

estudado esse conteúdo (Questão 11) e também haver compreendido o mesmo (Questão 

12). Afirmaram, ainda, que esse conteúdo havia sido ensinado em anos anteriores de 

forma tradicional, com uso de slides e livro didático e, ainda, explicação no quadro com 

resolução de exercícios. De fato, essas informações são por nós confirmadas, uma vez 

que, como já havíamos citado, fomos a professora dessa turma no ano anterior. 

Todavia, nossa intenção nesse trabalho é apresentar uma forma alternativa de 

apresentação desse conteúdo e verificar sua eficácia por entendermos que uma nova 

perspectiva precisa ser agregada ao ensino desse e de outros conteúdos. Para ratificar 
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nossa opinião, questionamos se o conteúdo tivesse sido apresentado por meio da HQ, 

teria facilitado o entendimento (Questão 14). Sete dos alunos responderam que sim com 

as seguintes justificativas: 

Sim, bastante, pois o assunto é abordado no HQ, de uma forma mais 

interativa e interessante (A2); 

 

Pois seria mais fácil de compreender (A3); 

 

Teria sido aprendido de maneira mais divertida (A4); 

 

Pois é mais atrativo e dinâmico (A5); 

 

Porque essa HQ explicou muito bem o conteúdo de forma clara (A6); 

 

Porque quanto mais informações melhor o entendimento (A7); 

 

Pois teria sido de maneira mais interativa e eu poderia ter visualizado 

sua aplicação em outras áreas (nos esportes por exemplo) (A8). 

 

O aluno que respondeu negativamente apresentou a seguinte justificativa: 

“Porque é necessário ser ensinado toda a parte teórica primeiro, porém ajuda muito a 

fixar todos esses assuntos em mente” (A1). Apesar desse aluno ter respondido que não, 

em sua justificativa  reconhece que o material pode ajudar. Com isso percebemos que os 

alunos conseguiram perceber na HQ um material didático, que pode favorecer o 

aprendizado do conteúdo abordado. A aplicação da HQ com a turma de 8º ano, nos 

permitirá perceber se a leitura é mesmo de fácil compreensão ou se essa indicação de 

facilidade deve-se ao fato de serem alunos do 9º ano que já estudaram o conteúdo 

abordado. 

A Questão 15, perguntava se eles já haviam tido contato com algum material 

que tratasse a Matemática dentro de um enredo. Todos afirmaram terem lido livros 

paradidáticos de Matemática. Percebemos que os alunos enxergavam a HQ com tipo de 

livro paradidático por apresentar enredo. 

Quando foram questionados se a leitura desses materiais pode contribuir para a 

compreensão de conteúdos matemáticos (Questão 16), todos responderam que sim com 

as justificativas a seguir:  

[...] pelo fato de matemática geralmente ser apresentada de uma única 

maneira (A1); 

 

Acho que alunos com mais dificuldades podem vim a se interessar, 

mais pela matemática assim (A2); 

 

Facilita a compreenção (A3); 
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[...] porque quanto mais meios para estudar é melhor (A7); 

 

Pois traz uma forma interativa do conteúdo e permite ao aluno 

compreender a aplicação da matemática em situações do cotidiano e 

sua importância (A8). 

 

Percebemos nas palavras dos alunos que eles sentem uma carência na 

diversidade dos recursos e metodologias utilizados em sala de aula e que essa 

diversidade pode favorecer a aprendizagem matemática. Acerca disso, Vergueiro (2014) 

afirma que as HQ podem dinamizar as aulas, ampliar a motivação dos alunos e até, 

melhorar os resultados nos processos de ensino e de aprendizagem. 

Todos os alunos afirmaram nas respostas à Questão 17, que o enredo, em algum 

momento apresentou situações que se assemelharam com situações vividas por eles em 

seu dia a dia. Isso, para nós, foi de fundamental importância, pois montamos cada 

diálogo tentando nos aproximar da realidade dos alunos, de modo que eles se 

identifiquem com o material e tivessem prazer na leitura. 

Na Questão 18, perguntamos se houve, por meio da HQ, algum acréscimo de 

conhecimento ao que eles já sabiam. A metade dos alunos respondeu afirmativamente, 

apresentando as seguintes justificativas: 

Como já estudei os assuntos abordados não me proporcionou muito, 

mas me lembrou bastante coisas sobre triângulos (A1); 

 

Lendo o HQ eu entendi certos pontos que eu não havia entendido 

(A2); 

 

Porque ele explica muito bem o conteúdo (A7); 

 

Pois o conteúdo foi muito bem explicado e além do mais incluindo 

uma narrativa (A8). 

 

Percebamos que mesmo já tendo estudado sobre triângulos no 8º ano, a HQ 

possibilitou acréscimos aos alunos pelo menos em alguns aspectos.  

Como questão final, solicitamos sugestão de alterações no enredo. Algumas 

sugestões serão tratadas conjuntamente com as sugestões feitas pelos alunos do 8º ano, 

uma que que não tínhamos tempo hábil para realizar as mudanças em cenários 

sugeridas, o que demanda muito tempo de edição da HQ. Por isso optamos por realizar 

apenas as alterações em balões e falas, pois era mais simples de editar. 
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Após as alterações indicadas pelo grupo de alunos do 9º ano e comprovada a 

aceitabilidade à HQ por parte dos alunos e eficácia do material em abordar o conteúdo 

triângulos, partimos para a análise da 2ª validação. 

 

5.2 Análise e discussão dos dados obtidos com o Questionário II 

 

Também composto de perguntas abertas e fechadas, o Questionário II 

(APÊNDICE III) foi elaborado com 26 questões entre abertas e fechadas. 

Intencionamos, através desse questionário, a obtenção de dados por meio dos quais 

pudéssemos avaliar o nosso Produto, de modo a possibilitar a realização dos ajustes 

antes da aplicação com a turma de 8º ano. 

O questionário foi entregue a 8 professores, dos quais obtivemos apenas 3 

retornos completos, com leitura realizada e questionário respondido. Os 3 professores 

eram de distintas: Língua Portuguesa, Matemática e Pedagogia. Recebemos, ainda, 

considerações sobre a organização da HQ e sua correção de professores que não 

analisaram o guia de orientação e nem responderam o questionário. Essas considerações 

foram levadas em consideração para realizarmos pequenas alterações na HQ mas, não 

constam dos dados analisados.  

Decidimos analisar conjuntamente os três questionários recebidos. Todos são do 

sexo feminino e lecionam há mais de 8 anos. As professoras foram identificadas como 

PP (Professora Pedagoga), PL (Professora de Língua Portuguesa) e PM (Professora de 

Matemática).  

As cinco primeiras questões do Questionário II tratavam das experiências das 

professoras com HQ, portanto, não foram respondidas por PM, pois essa nunca havia 

usado esse tipo de recurso em suas aulas. PP e PL utilizaram HQ em suas aulas e 

quando questionadas em que circunstâncias responderam: “para explicar conteúdos 

gramaticais ou trabalhar com interpretação de textos” (PL); “em momentos de 

apreciação de leitura feita pelos alunos e para exemplificação de conteúdos relacionados 

a Língua Portuguesa” (PP). 

Ambas utilizaram HQ com foco em elementos relacionados a aulas de Língua 

Portuguesa. Existem, no entanto, muitas outras possibilidades de explorações a partir 

desses materiais. Novas perspectivas podem ser agregadas ao uso de HQ enquanto 

recurso didático para além do próprio gênero textual. Nesse contexto se encaixam as 

explorações que sugerimos no nosso Produto Educacional. 
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Quando questionadas sobre aceitabilidade dos alunos a essa leitura, ambas 

responderam positivamente, indicando que o uso de imagens era um fator favorecedor à 

compreensão da leitura, o que pode ser verificado em suas falas: “os alunos têm 

facilidade de associar informações quando estas são feitas por imagens” (PL); “percebi 

que este tipo de história proporciona maior interesse nos alunos, diferente de outras 

formas de texto, já que é uma forma textual mais leve e com histórias geralmente 

divertidas e de fácil entendimento. As imagens contribuem muito também para a 

compreensão e contextualização da história” (PP).  

As Questões 6 a 12 eram destinadas às opiniões acerca da HQ e, portanto, foram 

respondidas pelas três professoras. Na Questão 6 estavam relacionadas à qualidade do 

enredo. Duas das professoras o classificaram com bom e uma como razoável, assim 

justificando, respectivamente: 

enredo busca aproximar-se do público alvo, trazendo temas do 

cotidiano dos alunos em ‘mais um ano escolar’ (PL);  

 

envolve situações cotidianas dos alunos em idade escolar, na qual eles 

podem se identificar e ser um atrativo a mais para o interesse na 

leitura (PM);  

 

achei interessante a história e consegui compreender os conceitos que 

foram sugeridos. Porém, achei a transição de tempo muito rápida e as 

vezes confusa (PP).  

 

Com essas respostas percebemos que nossa intenção de trazer um enredo 

próximo a realidade do aluno, foi alcançado. As justificativas nos fizeram analisar a 

organização temporal dos quadrinhos, de modo que acrescentamos informações como 

“dia seguinte”, “semanas depois”, “final da aula”, deixando mais claro para o leitor a 

mudança de tempo. 

Quando questionadas se o enredo prendia a atenção dos alunos, todas disseram 

que “sim”, alegando:  

existe um enredo trabalhado de forma crescente. Há um clímax 

esperado que mantem o interesse do leitor (PL);  

 

achei interessante a história de ‘amor’ paralela aos jovens, deixou o 

texto mais divertido (PP);  

 

a curiosidade de saber o desenrolar e o final da situação apresentada, 

proporciona a continuidade da leitura (PM).  
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Suas falas nos mostram que o propósito de escrever uma historia que levasse o 

leitor a querer saber o que acontecerá adiante. Consideramos, portanto, que o enredo 

cumpre seu papel em relação à apreensão do leitor ao texto. 

Questionamos, ainda, se percebiam o uso de outras linguagens, além da língua 

materna. Duas das professoras identificaram: “linguagem matemática e a Língua 

Inglesa” (PP) e “linguagem técnica peculiar ao ensino de Matemática” (PM). Inferimos 

que, por não ter familiaridade com à linguagem matemática, PL não a tenha percebido. 

Consideramos que PP e PM tenham identificado linguagem matemática pelo fato de 

ambas a utilizem em suas aulas de Matemática.  

A Questão 12, indagava se haviam compreendido o conteúdo matemático 

apresentado na HQ, ao que todas responderam positivamente justificando que:  

a linguagem utilizada para explicar os conteúdos é simples e didática 

(PL);  

 

as contextualizações utilizadas (campo de futebol, passos de capoeira, 

etc), facilitaram muito a compreensão dos conceitos apresentados 

(PP);  

 

de forma geral compreendi bem o conteúdo apresentado, porém em 

algumas cenas não é possível visualizar de maneira nítida as imagens 

do computador e do quadro branco apresentadas (PM).  

 

Com essas respostas pudemos perceber potencialidade no material para o ensino 

e, ainda, nos chamou a atenção para a ampliação de algumas imagens da HQ, 

principalmente no que se refere à elementos matemáticos, pois a visualização das 

mesmas pode interferir no processo de aprendizagem. Assim, ampliamos alguns 

quadrinhos e melhoramos a qualidade de algumas imagens. 

As Questões 13 a 17 estavam direcionadas, exclusivamente, para professores de 

Matemática. Desse modo só tivemos uma resposta a ser analisada Nessas questões 

indagamos se a professora utilizaria esta HQ em suas aulas, qual a melhor forma de 

utilizar a HQ e se havia identificado algo que precisava ser alterado ou acrescentado. 

Nessa questão, PM respondeu de forma positiva afirmando: “acredito que seja 

uma ferramenta que pode me auxiliar durante as aulas sobre o assunto. Porém precisaria 

fazer um roteiro prévio detalhado para que não se estendesse demasiadamente” (PM). 

Considerou que a melhor forma de utilização em sala de aula é realizar a leitura em sala, 

sendo utilizado paralelamente com o livro didático e, ainda, deixou como observação 

que “caso o aluno fizesse a leitura prévia sozinho, o aluno talvez se sentisse 
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desmotivado, por terem muitas informações sobre triângulo que ele talvez não consiga 

assimilar” (PM). 

Consideramos de extrema importância haver um planejamento prévio à 

utilização dessa HQ. Nesse sentido, apresentamos uma série de sugestões de utilização e 

exploração da HQ que podem colaborar com esse planejamento. Sobre o aluno realizar 

a leitura prévia, sem auxílio do professor, consideramos que essa observação é de 

fundamental importância, uma vez que nossa HQ foi elaborada com a finalidade de 

ensino nas aulas de Matemática, podendo sim o aluno ler por conta própria, contudo não 

é essa a nossa indicação, pois ultrapassa as características de uma HQ comum, uma vez 

que trata didaticamente o conteúdo. Isso tudo foi evidenciado em nossa aplicação, 

detalhada no Capítulo 4, pois, a medida que líamos a HQ intervíamos com indagações e 

discussões sobre as partes apresentadas.  

Deste modo, deixemos claro que nossa HQ tem a finalidade de auxiliar o 

professor nos processos coletivos de ensino e de aprendizagem, podendo, sim, servindo 

para estudo individual, porém ela não foi construída com esse propósito. 

Uma das professoras também nos indicou uma sugestão de acréscimo ou 

alteração sobre o conteúdo: “na fala sobre triângulos semelhantes não há abordagem 

sobre proporcionalidade nas medidas desses triângulos. O aluno pode pensar que 

qualquer valor pode ser utilizado para construção de triângulos semelhantes” (PM). Tal 

observação foi importância para a revisão do material.  

As Questões 18 a 22 foram destinadas a professores de Língua Portuguesa, dessa 

forma temos apenas as resposta de uma professora para serem analisadas. A professora 

afirmou que considera ser possível o aluno relacionar o enredo com seu cotidiano e que 

o a HQ possibilitou acréscimos ao que já conhecia sobre triângulos e também que o 

material pode contribuir para a compreensão do conteúdo abordado. 

Perguntamos na Questão 21 se a HQ contempla dos elementos pertinentes ao 

gênero, ao que ela respondeu: “a HQ é constituída de imagens e texto. Tem de haver 

equilíbrio entre esses dois elementos estruturais, quantativamente falando, e acredito 

que isso foi feito no trabalho em questão” (PL). Tal afirmação confirma que a HQ 

obedece aos critérios do gênero textual Histórias em Quadrinhos. 

Apesar de reconhecer a eficácia do material, quando indagada, na Questão 22, se 

utilizaria essa HQ na aula de Língua Portuguesa, afirmou que não utilizaria, mas foi 

clara em sua justificativa: “conteúdos distintos. Talvez utilizando-a como narrativa 

(análise de narrativa)” (PL). A professora a princípio hesitou o uso nas aulas de Língua 
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Portuguesa, mas, posteriormente, apresentou uma possibilidade. Consideramos que a 

melhor forma seria o trabalho interdisciplinar com exploração do gênero e também do 

conteúdo matemático, uma vez que o assunto abordado é muito específico, não de 

conhecimento de mundo. 

Ao fazermos sessões de perguntas específicas a professores de Língua 

Portuguesa e de Matemática, fez com que a Professora pedagoga não respondesse a 

nenhuma dessas sessões. Nossa expectativa era que PP se reconhecesse nas duas 

sessões, porém ela não teve essa compreensão.  

Nossa última sessão de questões foram direcionadas  ao Guia de Orientação, 

sendo, portanto, comum a todas as professoras. Questionamos se as orientações 

relacionadas à leitura, escrita e oralidade são adequadas para alunos de 8º ano. Todas as 

professoras responderam positivamente, assim justificando:  

comportam as competências e habilidades requeridas a qualquer área 

de ensino (PL);  

 

acredito que as orientações estejam bem sistematizadas e de fácil 

entendimento (PP);  

 

são realistas e ajudam ao professor que nunca teve contato com a 

aplicação desse tipo de instrumento em sala de aula (PM).  

 

Nossa intenção é que o Guia sirva de auxílio ao professor, e dê uma direção de 

como pode ser trabalhado, apresenta diversas possibilidades, as quais podem ser 

ajustadas a cada realidade. Percebemos que isso foi bem compreendido, principalmente, 

por PM, quando da sua escrita supracitada. 

Todas afirmaram utilizar alguma das orientações indicadas e julgaram o guia:  

a guia sobre ‘leitura, escrita e oralidade’ ressalva a importância de se 

conhecer um conteúdo, estudar o gênero que irá contemplá-lo, definir 

os objetivos daquela leitura, além de buscar motivar o educando 

àquilo que será estudado. Isso é fundamental em qualquer área do 

saber (PL); 

 

algumas das orientações de leitura e oralidade, principalmente, 

serviriam de orientação para um plano de aula que, nem todos possam 

ser encaixados nas turmas em que leciono, achei muito interessante 

essas sugestões (PP); 

 

utilizaria todas para construir meu roteiro, considerando a melhor 

abordagem de acordo com a realidade do espaço escolar e das turmas 

que iria trabalhar (PM).  
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Tais impressões confirmaram que conseguimos imprimir ao Guia e diversidade 

de possibilidades pretendida, comportando grande quantidade de sugestões, fato esse 

reafirmado quando solicitamos alguma outra sugestão e todas indicaram não ter 

sugestão além das que já existiam. 

Por fim, perguntamos se as atividades que articulam Matemática e Língua 

Materna podem contribuir com a aprendizagem matemática. Todas afirmaram que a 

articulação entre essas duas áreas existente na HQ contribuíam para a aprendizagem da 

Matemática. Essa afirmação pode ser observada nas seguintes palavras:  

a matemática não pode estar dissociada da língua materna. Interpretar 

os problemas, antes de resolvê-los (para resolvê-los bem) exige leitura 

e raciocínio através dos enunciados (palavras) (PL);  

 

o que mais se discute atualmente é a questão da interdisciplinaridade e 

como ela pode acontecer. Acredito que mesmo que os alunos (ou nós 

mesmo!) não percebamos, essas duas linguagens são inatas e estão 

interligadas, desta forma, ambas são pressentes em nosso cotidiano e 

juntas podem proporcionar um aprendizado ainda mais significativo, 

já que os alunos acham a disciplina de Matemática difícil (PP);  

 

uma das maiores dificuldades que nós, professores de escola pública 

enfrentamos é a falta de leitura e interpretação do que se lê. Alguns 

alunos chegam ao 6º ano sem saber escrever o próprio nome. Outros 

que sabem escrever apenas reproduzem, não conseguem assimilar o 

que está lendo e não fazem uso do raciocínio lógico. A leitura é 

essencial para qualquer disciplina e para vivência das pessoas, 

interfere não só no ambiente escolar, como também no convívio social 

e consequentemente no mercado de trabalho. Não é possível ser bem-

sucedido em qualquer área sem saber se comunicar, e essa ação está 

diretamente ligada ao ler, compreender e analisar (PM). 

 

  Percebamos que cada professora trouxe uma temática à discussão. PL, apesar 

de tudo o que foi apresentado, trouxe apenas a língua materna para a compreensão de 

enunciados e resolução de problemas, embora estudos mostrem que seja possível ir 

além desse patamar. As concepções apresentadas por PP e PM, as quais trazem, 

respectivamente, a interdisciplinaridade, a ligação existente entre a Matemática e a 

Língua Materna e a concepção cultural e social de leitura e escrita, elementos que 

transcende a sala de aula. 

No início de nosso trabalho trazemos à tona a discussão sobre ir além da escola, 

ultrapassar os limites do simples ministrar conteúdo. Essas três concepções se 

complementam, de modo que levantamos como discussão a importância da língua 

materna para o ensino de Matemática e de todas as outras áreas do conhecimento. Não 

há como dissociar a língua do ensino, seja ele de que área. Em relação à articulação 
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entre Matemática e Língua Materna, Machado (2001, p. 98) afirma que “pode ser 

caracterizado como uma verdadeira relação de complementaridade, de troca, e não 

apenas de prestação de serviços”. 

Percebamos o quanto foi significativa as respostas obtidas no Questionário II, 

uma vez que a visão das professoras de áreas diferentes nos proporcionou múltiplos 

olhares, tanto de confirmação de diversos aspectos relacionados ao gênero e ao 

conteúdo abordado, quanto de sugestões e críticas que enriqueceram o Produto 

Educacional. 

 

5. 3 Análise e discussão dos dados obtidos com as produções do 8º ano 

 

Como mencionamos anteriormente, para análise das produções dos alunos 

utilizamos o método da Análise de Conteúdo de Bardin (2016). Temos três instrumentos 

de coleta de dados: Atividade Avaliativa em dupla, Atividade com Resolução de 

Problema e Anotações dos alunos durante as aulas. 

Seguindo os passos indicados por Bardin (2016), a princípio fizemos uma leitura 

flutuante dos documentos, de modo a saber o que tínhamos em mãos. Ao selecionarmos 

e organizarmos o material, identificamos que dispúnhamos de materiais de 36 alunos, 

contudo, alguns alunos não participaram de todas as etapas de aplicação, de forma que 

não nos entregaram todos os instrumentos de coleta de dados. Deste modo, optamos por 

analisar apenas as produções dos alunos que realizaram as 3 atividades propostas, o que 

reduziu para 20 a quantidade de alunos a terem seus materiais analisados. 

Em seguida, levantamos nossas hipóteses e objetivos de análise. Retomamos 

nosso objetivo de pesquisa, investigar as possibilidades e implicações de atuação com 

Histórias em Quadrinhos no ensino da Matemática, valendo-se da Teoria dos Registros 

de Representação Semiótica para a elaboração de um material que auxilie os processos 

de ensino e de aprendizagem no que tange ao estudo de Triângulos. Nossa hipótese era 

que a HQ pode ser usada como alternativa didática para o ensino de triângulos. 

Almejamos verificar se houve efetivo aprendizado durante a leitura da HQ e 

para tanto nos valeremos da TRRS. Desse modo, tomamos como referência, índices 

relacionados à Teoria e elaboramos indicadores que confirmassem ou não nossas 

conjecturas. Assim sendo, os índices retidos foram os tipos de representações 

semióticas, tratamento e conversão, tendo como indicador a frequência com que 

surgiam nas respostas dos alunos. 
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 Deste modo fechamos a Pré-Análise e partimos para o Tratamento do material. 

Separado o material a ser analisado, realizamos o processo de codificação, 

donde organizamos do seguinte modo: 

 

Atividade I - Atividade avaliativa em dupla  

 

As duplas foram enumeradas de 1 a 10 (D1, D2, ..., D10). Como o instrumento era 

composto por 10 questões, as respostas receberam o código da dupla seguido do número 

correspondente à questão (1 a 10) gerando a seguinte codificação: D1.1, D1.2, D1.3, ..., 

D1.10; D2.1, D2.2, ..., D2.10; ...; D10.1, D10.2, ..., D10.10 (lidas de seguinte forma: 

dupla 1 questão 1, dupla 1 questão 2, dupla 1 questão 3,..., dupla 1 questão 10, ..., dupla 

2 questão 1, dupla 2 questão 2,... , dupla 2 questão 10, dupla 10 questão 1, dupla 10 

questão 2,... , dupla 10 questão 10). 

 

Atividade II - Atividade com Resolução de Problema (individual) 

 

Cada aluno foi identificado na atividade em dupla e denominado por A ou B 

gerando a seguinte codificação: D1A, D1B, D2A, D2B, D3A, D3B, ..., D10A, D10B. 

Como esse instrumento era composto por 4 questões, as respostas receberam o código 

do aluno seguindo do número da questão (1 a 4) gerando os seguintes códigos: D1A.1- 

D1B1, D2A1- D2B1, ..., D10A.1- D10B.1; D1A.2- D1B.2, D2A.2 - D2B.2, ..., D10A.2 

- D10B.2; ...; D1A.10 - D1B.10, D2A.10 - D2B.10, lidos da seguinte forma: Dupla 1 

aluno A questão 1, Dupla 1 aluno B questão 1, ..., dupla 10 aluno A questão1, dupla 10 

aluno B questão 1, etc. 

 

Atividade III - Anotações dos alunos durante as aulas 

 

Cada aluno recebeu o mesmo código da Atividade com Resolução de Problema, 

sem o número da questão, sendo reconhecido pela dupla e separado por A ou B (D1A, 

D1B, D2A, D2B, D3A, D3B, ..., D10A, D10B). 

 

5.3.1 Análise da Atividade Avaliativa em dupla – Atividade I 
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Finalizado o processo de codificação, partimos para análise do primeiro 

instrumento de coleta de dados, a atividade avaliativa em dupla. Elencamos como 

unidades de registro
1
 as respostas dos alunos de cada questão. Isso só foi possível, 

porque as respostas são suficientes para determinar nossos objetivos. Segundo Bardin 

(2016, p.136) “também é possível tomar como unidades de registro a resposta (a uma 

questão aberta) ou a entrevista, na condição de que a ideia dominante ou principal seja 

suficiente para o objetivo procurado”. De fato, o que procuramos está na resposta do 

aluno, no modo como ele respondeu a questão. 

Como as respostas são nossas unidades de registro, tabulamos e enumeramos, 

aplicando as regras de contagem a cada questão. Escolhemos uma mesma regra de 

enumeração para todas as questões, que é presença (ou ausência) dos elementos que 

buscamos. 

 Para a categorização e análise do material, nos valemos da TRRS, pois através 

dela captamos se houve aprendizado por parte do aluno e em que medida. Deste modo, 

as categorias de análise que elencamos para a Atividade I foram duas: Tratamento e 

Conversão. Ou seja, investigamos se houve ou não (presença ou ausência) de 

tratamento e de conversão. 

Retomemos os conceitos que envolvem o tratamento e a conversão. Segundo 

Duval (2003, p.16)  

Os tratamentos são transformações de representações dentro de um 

mesmo registro: por exemplo, efetuar um cálculo ficando estritamente 

no mesmo sistema de escrita ou de representação dos números; 

resolver uma equação ou um sistema de equações; completar uma 

figura segundo critérios de conexidade e de simetria. 

  

Ou seja, o tratamento está restrito ao registro de partida, por exemplo, se uma 

questão apresentada algebricamente for resolvida por meio de equações ou sistema de 

equações, ou seja, estamos realizando tratamento no registro de partida. Outro exemplo 

é a representação da fração em número decimal ou em porcentagem que são 

representações diferentes, mas no mesmo registro numérico. 

Em relação às conversões, Duval (2003, p.16) diz que “[...] são transformações 

de representações que consistem em mudar de registro conservando os mesmos objetos 

denotados: por exemplo, passar da escrita algébrica de uma equação à sua representação 

gráfica”.  

                                                
1
 Não confundir unidades de registro com Registro Semiótico. Unidades de registro diz respeito 

à Análise de Conteúdo de Bardin (2016) e o Registro Semiótica à TRRS de Duval (2009; 2011). 
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Portanto, na conversão há mudança de um registro semiótico para outro registro 

semiótico. Tomando, ainda, como exemplo as frações, há conversão, quando, por 

exemplo, partimos da representação numérica e chegamos a uma representação em 

desenho, pois podemos dizer que o registro de partida é o Registro Numérico e que o 

registro de chagada é o Registro de Desenho. 

Deste modo, para cada questão, montamos um quadro para a organização dos 

dados coletados, que identifica o registro de partida, as unidades significantes da 

questão e os conceitos envolvidos, e se houve tratamento e/ou conversão nos registros 

semióticos. Assim, os quadros estão preenchidos com todos os tratamentos e conversões 

identificadas em nas respostas. 

Utilizamos as seguintes siglas para identificar alguns Registros Semióticos: 

Registro Língua Materna – LM; Registro Numérico – RN; Registro Algébrico – RA; 

Registro de Desenho – RD. 

Iniciemos pela primeira atividade aplicada, realizada em dupla e com consulta à 

HQ. Cada quadro comporta todos os dados de uma questão e a partir deles analisaremos 

os resultados obtidos, os quais estão expressos a seguir. 

 

 

Quadro 2 – Dados da Questão 1 – Atividade I 

Questão 1 – Dois ângulos internos de um triângulo medem 28º e 60º. Logo, podemos afirmar 

que esse triângulo é: 

A) Equilátero 

B) Acutângulo 

C) Obtusângulo 

D) Isósceles 

Registro(s) de Partida: Língua Materna (LM) 

Unidades Significantes: dois ângulos internos medindo 28º e 60º; tipo do triângulo. 

Conceitos e/ou conteúdos envolvidos: soma dos ângulos internos e classificação dos triângulos. 

IDENTIFICAÇÃO TRATAMENTO CONVERSÃO (Registros de Chegada) 

D1. 1 ---- Registro Numérico com representação aritmética. 

D2. 1 ---- Registro Numérico com representação aritmética. 

D3. 1 ---- 
Registro Numérico com representação aritmética, 

complementado com Língua Materna. 

D4. 1 ---- 

Registro Numérico com representação aritmética, 

complementado com Registro Geométrico e 

Língua Materna. 

D5. 1 ---- Registro Numérico com representação aritmética. 

D6. 1 ---- 
Registro Algébrico com representação de equação 

do 1º grau e complementado com Língua Materna. 

D7. 1 ---- 
Registro Numérico com representação aritmética, 

complementado com Língua Materna. 
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D8. 1 ---- Registro Numérico com representação aritmética. 

D9. 1 ---- 
Registro Numérico com representação aritmética, 

complementado com Língua Materna. 

D10. 1 ---- 
Registro Numérico com representação aritmética, 

complementado com Língua Materna. 

CONVERSÕES 

IDENTIFICADAS 
DUPLAS  

QUANTIDADE 

DE DUPLAS QUE 

REALIZARAM A 

CONVERSÃO 

 

QUANTIDADE DE 

DUPLAS QUE NÃO 

REALIZARAM A 

CONVERSÃO 

 

LM para RN 
D1, D2, D3, D4, D5, 

D7, D8, D9, D10 
10 

 
---- 

LM para RA D6 

Sem identificação de 

conversão 
---- ---- ---- 

 

 

Todos os alunos realizaram conversão, o que demonstra que a questão tem um 

alto grau de congruência e que os alunos efetivamente compreenderam os conteúdos 

envolvidos nessa questão. O Registro Semiótico de partida é a Língua Materna, e para 

essa questão tivemos dois Registros Semióticos de chegada, o Numérico e o Algébrico. 

Duval (2003, p. 18) afirma que “a passagem de um enunciado em língua natural a uma 

representação em um outro registro toca um conjunto complexo de operações para 

designar os objetos”. Damos destaque a D6, pois foi a única a realizar a conversão para 

o Registro Algébrico. 

Analisemos apenas algumas das respostas apresentadas. 

 

Figura 5 – Resposta da dupla D1.1 – Atividade I 

 

 

Percebemos na resposta dessa dupla algo bem peculiar, pois somente ela 

descreveu, por meio da Língua Materna, todo o processo de resolução, algo que não é 

tão comum em questões matemáticas, mas que consideramos de grande importância. 
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Essa situação da Língua Materna é tratada por Duval (2011) como registro e 

representação intermediária. Atentemos, ainda, para as operações aritméticas que 

correspondem a descrição feita, e que essas operações fazem parte de outro Registro 

Semiótico, o Registro Numérico. De fato, houve conversão da Língua Materna em 

Registro Numérico. 

 

Figura 6 – Resposta da dupla D4.1 – Atividade I 

 

 

A D4 representou geometricamente por meio de um triângulo, contudo o 

representou equivocadamente, pois o desenho não corresponde a um triângulo 

obtusângulo. Mesmo com uma representação inicial equivocada a dupla fez todo um 

cálculo aritmético para chegar ao resultado. Logo, houve conversão da Língua Materna 

em Registro Numérico, mas complementado pelo desenho geométrico. Para haver 

conversão é necessário que haja um tratamento no registro de chegada, sobre isso Duval 

(2003, p.17) diz que “a conversão das representações, quaisquer que sejam os registros 

consideráveis, é irredutível a um tratamento”. Não basta apenas representar, deve haver 

tratamento, e muito mais do que tratar, o aluno deve coordenar esses registros de modo 

que haja mobilização das representações envolvidas. Um mesmo objeto pode ter várias 

representações, mas só haverá conversão quando houver tratamento em um Registro que 

não seja o de partida. 

Destaquemos, ainda, na D4, o domínio dos conceitos envolvidos, quando da 

justificativa em Língua Materna, compondo uma resposta completa e justificada.  

Vejamos também D6.1: 
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Figura 7 – Resposta da dupla D6.1 – Atividade I 

 

  

Essa foi a única dupla a converter para o Registro Algébrico, com uma 

representação com equação do 1º grau, valendo-se, ainda, de cálculos aritméticos para 

complementar sua resposta. A dupla demonstrou domínio de conteúdo e segurança na 

resposta, sendo a mesma bem argumentada em Língua Materna. 

 

Figura 8 – Resposta da dupla D7.1 – Atividade I 

 

 

A resposta da dupla D7 merece uma atenção especial, pois apresenta cálculos 

aritméticos para encontrar a medida do terceiro ângulo, 92º, quando adicionou 28º a 60º 

e o resultado subtraiu de 180º e, no final, conferiu se de fato a soma era 180º.  Esse 

processo de conferência do resultado é primordial para o processo de resolução de uma 

questão, pois além de encontrar o resultado, o aluno retorna a questão inicial e testa o 

resultado obtido. Percebemos, ainda, um domínio em relação à justificativa apresentada 

em Língua Materna. Mais uma vez houve conversão da Língua Materna em Registro 

Numérico. 

 

Quadro 3 – Dados da Questão 2 – Atividade I 

Questão 2 - Em um triângulo, a medida de um ângulo externo é igual a 110º, e as medidas dos 

ângulos internos não adjacentes a ele, possuem uma diferença de 10º. Logo podemos afirmar 

que a medida dos ângulos internos desse triângulo é: 

A) 45º, 55º e 80º 

B) 50º, 60º e 70º 

C) 55º, 65º e 60º 

D) 40º, 70º e 70º 

Registro(s) de Partida: Língua Materna (LM) 

Unidades Significantes: ângulo externo igual a 110º; ângulos adjacentes e não adjacentes; 
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diferença de 10º entre os ângulos; medidas dos ângulos internos. 

Conceitos e/ou conteúdos envolvidos: soma dos ângulos internos; ângulos interno e externo 

adjacentes são suplementares. 

IDENTIFICAÇÃO TRATAMENTO CONVERSÃO (Registros de Chegada) 

D1.2 ---- 
Registro de Desenho e Registro Numérico, ambos 

complementado com a Língua Materna. 

D2. 2 ---- Registro de Desenho e Registro Algébrico. 

D3. 2 ---- Registro de Desenho e Registro Numérico. 

D4. 2 ---- 
Registro de Desenho e Registro Algébrico 

complementado com Língua Materna. 

D5. 2 ---- 
Registro Numérico complementado com Língua 

Materna. 

D6. 2 ---- ---- 

D7. 2 ---- Registro Numérico 

D8. 2 ---- Registro Numérico 

D9. 2 ---- 
Registro Numérico complementado com Língua 

Materna. 

D10. 2 ---- 
Registro Numérico complementado com Língua 

Materna. 

CONVERSÕES 

IDENTIFICADAS 
DUPLAS  

 

QUANTIDADE 

DE DUPLAS QUE 

REALIZARAM A 

CONVERSÃO 

 

 

QUANTIDADE 

DE DUPLAS 

QUE NÃO 

REALIZARAM 

A CONVERSÃO 

 

LM para RD e LM para RN D1, D3 

9 ---- 
LM para RD e RD para RA D2, D4 

LM para RN 
D5, D7, D8, D9, 

D10 

Sem identificação de 

conversão 
D6 

---- 1 

 

 Apenas uma dupla não realizou conversão e a questão possibilitou uma 

diversidade maior de representações, o que acarretou em diferentes conversões. Com 

Registro de partida na Língua Materna, cinco das dez duplas realizaram a conversão 

apenas para o Registro Numérico, duas duplas converteram da Língua Materna para o 

Registro de Desenho, com representação geométrica e em seguida converteu para o 

Registro Numérico, outras duas duplas também converteram inicialmente para o 

Desenho e, em seguida, para o Registro Algébrico. A resposta de D6 que não realizou a 

conversão será discutida adiante.  

Quanto mais houver manipulação das representações, quanto mais conversões, 

mais o aluno tem se apropriado do objeto. Vejamos algumas respostas das duplas. 
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Figura 9 – Resposta da dupla D1.2 – Atividade I 

 

  

Assim como na Questão 1, a dupla prevalece com sua característica descritiva da 

questão, explicando em Língua Materna passo a passo a resolução. Percebamos que D1 

utilizou-se da representação geométrica, organizando num triângulo os dados da 

questão, conferindo os dados com cálculos aritméticos, o que, portanto, configuram 

conversões para os Registros de Desenho e Numérico, respectivamente. A dupla 

demonstrou domínio dos conceitos de modo a compor representações semiótica 

diferentes.  

 

Figura 10 – Resposta da dupla D2.2 – Atividade I 
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Figura 11 – Resposta da dupla D4.2 – Atividade I 

 

 

Analisemos conjuntamente D2 e D4. Nitidamente, houve a representação 

geométrica, com tratamento, pois através do triângulo, as duplas completaram o 

suplementar de 110º, indicaram a diferença de 10º entre os dois ângulos (D2 com adição 

e D4 com subtração) e através de equação do 1º grau determinaram a medida de x, e, 

portanto, dos ângulos internos do triângulo, realizando, assim, tratamento algébrico. 

Destacamos que a representação no Registro Algébrico demonstra nível mais profundo 

de compreensão conceitual. Portanto, houve conversão de Registro de Desenho e de 

Registro Algébrico. O diferencial para D4 é que essa valeu-se da Língua Materna para 

complementar sua resposta, o que, notoriamente, tornou-a mais elaborada que a resposta 

de D2. Ambas demonstraram dominar bem os conceitos e usaram adequadamente as 

unidades significantes da questão. 

 

Figura 12 – Resposta da dupla D5.2 – Atividade I 

 

  

A dupla D5 representou com cálculos aritméticos a questão, tomando a Língua 

Materna como apoio para explicitar sua justificativa. Apesar de considerarmos que a 

resposta deveria conter mais detalhes da resolução, entendemos o raciocínio dos alunos 

nos passos seguidos e tratados numericamente. Duval (2003, p. 19) afirma que “para 

analisar a atividade de conversão, é suficiente comparar a representação no registro de 

partida com a representação terminal no registro de chegada”. Comparando-os podemos 
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determinar se há congruência ou não-congruência na conversão. Quando a 

representação de chegada transparece muito bem a representação de partida a conversão 

é congruente, quando não, a conversão é dita não-congruente, contudo podemos ter 

termos intermediários de congruência, de modo que podemos comparar se é mais ou 

menos congruente. Observamos que D5, representou numericamente, porém com um 

nível baixo de congruência, valendo-se do cálculo mental. 

 

Figura 13 – Resposta da dupla D6.2 – Atividade I 

 

  

É possível haver representações diferentes, mas não haver conversão, esse é o 

caso de D6. Apesar de D6 ter representado geometricamente e ter apresentado cálculos 

aritméticos e, ainda, ter acertado a questão, cometeu equívocos quando às regras de 

conformidade do Registro Numérico, uma vez que escreveu, equivocadamente, 110 – 

180 resultando em 70 e não em -70. Mesmo equívoco apresentado em 50 – 60 = 10. 

Dessa forma, houve um tratamento no Registro Numérico, porém equivocado. E, ainda, 

houve conversão, mesmo com tratamento equivocado. Deixemos claro que assim como 

pode haver representação e tratamento corretos e não haver conversão, pode haver 

conversão em tratamentos e representações equivocadas. 

 De acordo com o que obtivemos da Questão 2, foi possível confirmar que a 

maioria dos estudantes conseguiu efetivamente compreender os conteúdos que 

envolviam a questão, como soma dos ângulos internos, ângulos adjacentes, ângulos 

suplementares. Sobre isso Duval (2003, p. 21) diz que “a compreensão em matemática 

implica a capacidade de mudar de registro”, de modo que assim o aluno não confunda o 

objeto com sua representação.  

 

Quadro 4 – Dados da Questão 3 – Atividade I 

Questão 3 - Sabendo que os triângulos ABC e DEF a seguir são congruentes e considerando que 

as medidas estão indicadas em centímetros, determine a medida do lado AB. 
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A) 20 cm 

B) 25 cm 

C) 40 cm 

D) 45 cm 

Registro(s) de Partida: Língua Materna (LM), Desenho (RD), Algébrico (RA), Numérico (RN) 

Unidades Significantes: triângulos ABC e DEF congruentes; medida dos lados dos triângulos. 

Conceitos e/ou conteúdos envolvidos: congruência entre triângulos e equação do 1º grau. 

IDENTIFICAÇÃO TRATAMENTO CONVERSÃO (Registros de Chegada) 

D1.3 
Tratamento algébrico e 

tratamento numérico 
---- 

D2. 3 
Tratamento algébrico com 

representação de equação 
----- 

D3. 3 
Tratamento algébrico e 

tratamento numérico 
----- 

D4. 3 
Tratamento algébrico e 

tratamento numérico 
----- 

D5. 3 
Tratamento algébrico e 

tratamento numérico 
----- 

D6. 3 
Tratamento algébrico com 

representação de equação 
----- 

D7. 3 
Tratamento algébrico e 

tratamento numérico 
---- 

D8. 3 
Tratamento algébrico e 

tratamento numérico 
---- 

D9. 3 
Tratamento algébrico com 

representação de equação 
---- 

D10. 3 
Tratamento algébrico e 

tratamento numérico 
---- 

CONVERSÕES 

IDENTIFICADAS 

DUPLAS QUE 

REALIZARAM A 

CONVERSÃO 

QUANTIDADE DE 

DUPLAS QUE 

REALIZARM A 

CONVERSÃO 

---- ---- ---- 

Sem identificação de 

conversão 
Todas ---- 
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Nessa questão não houve conversão, porque a função não requeria, uma vez que 

as representações já estavam sinalizadas. Como o próprio enunciado já é composto por 

mais de um Registro de partida, Língua Materna, Numérico, Algébrico e Desenho, os 

quais são os mais utilizados em questões matemáticas, a resolução em qualquer um 

desses registros, será configurada como tratamento. Duval (2003, p.16) afirma que “do 

ponto de vista matemático, a conversão intervém somente para escolher o registro no 

qual os tratamentos a serem efetuados são mais econômicos, mais potentes [...]”. Os 

tratamentos mais econômicos estavam no próprio enunciado, permitindo que os alunos 

respondessem com a forma que lhe fosse mais acessível.  

As duplas D1, D3, D4, D5, D7, D8, D10 trataram a questão algebricamente com 

representação de equação do 1º grau e, em seguida, trataram numericamente com 

representações aritméticas. Quanto mais registros forem mobilizados, mais o aluno tem 

compreensão, acerca disso Duval (2003, p. 22) aponta que “a compreensão matemática 

está intimamente ligada ao fato de dispor de ao menos dois registros de representação 

diferentes”. Vejamos a seguir alguns exemplos dessas duplas supracitadas. 

 

Figura 14 – Resposta da dupla D1.3 – Atividade I 

 

 

Figura 15 – Resposta da dupla D5.3 – Atividade I 
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Figura 16 – Resposta da dupla D4.3 – Atividade I 

 

 

Percebamos que D1, D4 e D5 além do tratamento algébrico e numérico, 

valeram-se muito do apoio à Língua Materna, D1 e D4 bem mais que D5, fazendo assim 

uso de três Registros Semióticos para resolver sua questão, o que nitidamente fizeram 

uso da função de objetivação, demonstrando considerável domínio do objeto, não o 

confundindo com suas representações.  Para Duval (2009, p. 41), “a objetivação 

corresponde a descoberta pelo próprio sujeito do que até então ele mesmo não supunha, 

mesmo se outros lhe houvessem explicado”. 

 Observemos D8 e D10 e percebamos que fizeram tratamento algébrico e 

numérico, contudo, nada foi expresso em Língua Materna que complementasse suas 

respostas. Tal fato deve-se a simples escolha individual dos estudantes, por sua 

necessidade ou não de apoio para objetivar compreensão.   

 

Figura 17 – Resposta da dupla D8.3 – Atividade I 

 

 

Figura 18 – Resposta da dupla D10.3 – Atividade I 
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As duplas D6 e D9 realizaram apenas tratamento algébrico, D6 não completou 

sua resposta, apesar de haver determinado os valores de x e y das medidas dos lados, 

não demonstrou na escrita a medida do labo AB, ou seja, essa unidade significante não 

foi bem identificada. Em D9, contudo, foi finalizado. Ambos acertaram a questão. 

 

Figura 19 – Resposta da dupla D6.3 – Atividade I 

 

 

Figura 20 – Resposta da dupla D9.3 – Atividade I 

 

 

 Mencionamos, ainda, D2 que realizou tratamento algébrico e numérico, porém, 

como cometeu erro em uma das equações, não acertou a questão. Vejamos: 

 

Figura 21 – Resposta da dupla D2.3 – Atividade I 
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 Houve mobilização de diferentes Registros Semióticos. Nesse sentido Duval 

(2003, p. 24) diz que “[...] os fenômenos cognitivos reveladores da atividade 

matemática concernem à mobilização de vários registros de representação semiótica e à 

conversão dessas representações”. Como, nessa questão, não esperávamos conversão, 

pois os registros já haviam sido apresentados no próprio enunciado, os tratamentos 

realizados em registros diferentes demonstraram domínio dos conceitos envolvidos. 

 

Quadro 5 – Dados da Questão 4 – Atividade I 

Questão 4 - Determine a medida dos ângulos internos de um triângulo isósceles cujas medidas 

dos ângulos da base são expressas por 3x - 20º e x + 30º? 

A) 50º, 50º e 80º 

B) 55º, 55º e 70º 

C) 60º, 60º e 60º 

D) 40º, 40º e 100º 

Registro(s) de Partida: Língua Materna (LM) 

Unidades Significantes: medidas dos ângulos internos; triângulos isósceles; ângulos da base 3x – 

20º e x+ 30º. 

Conceitos e/ou conteúdos envolvidos: soma dos ângulos internos e triângulos isósceles. 

IDENTIFICAÇÃO TRATAMENTO CONVERSÃO (Registros de Chegada) 

D1.4 ----- ---- 

D2. 4 ----- Registro Algébrico 

D3. 4 ----- Registro Algébrico e Registro Numérico 

D4. 4 ----- 
Registro de Desenho e Registro Algébrico com 

complemento da Língua Materna.  

D5. 4 ----- Registro Algébrico e Registro Numérico 

D6. 4 ----- Registro Algébrico e Registro Numérico 

D7. 4 ----- Registro Algébrico e Registro Numérico 

D8. 4 ----- Registro Algébrico e Registro Numérico 

D9. 4 ----- ---- 

D10. 4 ----- Registro Algébrico e Registro Numérico 

CONVERSÕES 

IDENTIFICADAS 
DUPLAS  

QUANTIDADE DE 

DUPLAS QUE 

REALIZARAM A 

CONVERSÃO 

 

QUANTIDADE 

DE DUPLAS 

QUE NÃO 

REALIZARAM 

A CONVERSÃO 

 

LM para RA e RA para RN 
D3, D5, D6, D7, 

D8, D10 
8 ---- 

LM para RA D2 

LM para RD e RD para RA D4 

Sem identificação de 

conversão 
D1, D9 ---- 2 
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 Oito das 10 duplas realizaram conversão, sendo elas distribuídas em Registro 

Algébrico e Registro Numérico e, ainda, algumas com complemento da Língua 

Materna. Duval (2003) diz que alguns registros podem servir de suporte ou de guia aos 

tratamentos que se efetuam em um outro registro. Atentemos para algumas das 

respostas alcançadas na Questão 4. 

 As duplas D1 e D9 apenas descreveram o processo que realizaram ou que 

deveriam realizar, como ambas acertaram a questão e a escrita deixou dúvida, 

indagamos as duplas sobre o que haviam realizado, e as mesmas alegaram terem feitos 

alguns cálculos com lápis grafite na mesa escolar e outros realizaram mentalmente. 

Deste modo, não podemos ter conclusões precisas quanto a esses registros. Esse fato 

nos alerta para a necessidade de solicitar nas instruções que deixassem todos os cálculos 

na folha de papel entregue. Com a preocupação desses alunos de deixarem a resposta 

mais organizada algumas anotações foram perdidas. Percebamos nos escritos a seguir: 

     

Figura 22 – Resposta da dupla D1.4 – Atividade I 

 

 

Figura 23 – Resposta da dupla D9.4 – Atividade I 

 

  

 A dupla D4 foi a única dupla a utilizar representação geométrico, mobilizando, 

simultaneamente, os Registros de Desenho e Algébrico. Atentemos para a seta 

indicativa de sequência, com determinação conclusiva “logo”, elementos pertinentes à 

Linguagem Matemática, muitas vezes usados em demonstrações matemáticas, o que nos 

leva a perceber uma certa familiaridade da dupla com escritas matemáticas.  

Constatemos na imagem a seguir: 
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Figura 24 – Resposta da dupla D4.4 – Atividade I 

 

 

 Percebamos em D5, D6 e D8, características similares, de modo que 

representaram por meio de equação do 1º grau, realizando tratamento algébrico e, 

portanto, comportando uma conversão, e seguidamente realizaram também tratamento 

aritmético, ou seja, também houve conversão para o Registro Numérico. Deste modo, 

demonstraram habilidades cognitivas relativas à compreensão matemática do objeto, 

uma vez que “a compreensão em matemática implica a capacidade de mudar de 

registro” (DUVAL 2003, p.21), e como podemos constatar abaixo, as três duplas 

apresentaram compreensão do objeto. 

 

Figura 25 – Resposta da dupla D5.4 – Atividade I 

 

 

Figura 26 – Resposta da dupla D6.4 – Atividade I 

 

 

Figura 27 - Resposta da dupla D8.4 – Atividade I 
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Quadro 6 – Dados da Questão 5 – Atividade I 

Questão 5 - Em um triângulo equilátero, foram traçadas as três bissetrizes internas, que se 

cruzam no ponto T, chamado de incentro, conforme a figura abaixo. Logo, podemos afirmar que 

os valores de X e Y são, respectivamente: 

 
A) 120º e 30º 

B) 100º e 40º 

C) 90º e 45º 

D) 150º e 15º 

Registro(s) de Partida: Língua Materna (LM) e Registro de Desenho (RD) 

Unidades Significantes: triângulo equilátero; bissetriz; incentro; ângulos X e Y. 

Conceitos e/ou conteúdos envolvidos: triângulo equilátero, soma dos ângulos internos, bissetriz, 

incentro. 

IDENTIFICAÇÃO TRATAMENTO CONVERSÃO (Registros de Chegada) 

D1.5 ---- ---- 

D2. 5 ---- ---- 

D3. 5 ---- ---- 

D4. 5 ---- 
Registro Numérico com complemento da Língua 

Materna. 

D5. 5 ---- ---- 

D6. 5 ---- ---- 

D7. 5 ---- Registro Numérico 

D8. 5 ---- Registro Numérico 

D9. 5 ---- ---- 

D10. 5 ---- Registro Numérico 

CONVERSÕES 

IDENTIFICADAS 
DUPLAS  

QUANTIDADE DE 

DUPLAS QUE 

REALIZARAM A 

CONVERSÃO 

 

QUANTIDADE 

DE DUPLAS 

QUE NÃO 

REALIZARAM 

A CONVERSÃO 

 

LM para RN D4, D7, D8, D10 4 ---- 

Sem identificação de 

conversão 

D1, D2, D3, D5, D6, 

D9 
---- 6 

 

 Seis duplas, D1, D2, D3, D5, D6 e D9, com respostas apresentadas a seguir, não 

realizaram nem tratamento, nem conversão. D1, D2, D6 e D9 justificaram suas 
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respostas com argumentos teóricos, que validaram a resolução da questão, enquanto D3 

e D5 valeram-se do desenho geométrico para representar suas respostas, contudo não 

houve tratamento geométrico. De fato, para o Registro Geométrico, normalmente, há 

mobilização de mais de um Registro Semiótico, Duval (2011, p. 100) diz que “[...] em 

geometria, mobilizamos a linguagem e a visualização para a desconstrução de formas, 

em seguida, pedimos os tratamentos em um terceiro registro para calcular as relações 

numéricas”, ou seja, além da Língua Materna e do Registro de Desenho, a geometria 

requer um terceiro registro para tratamento, uma vez que o tratamento em desenho 

(completamente figural) não é tão simples de realizar.  

 

Figura 28 – Resposta da dupla D1.5 – Atividade I 

 

 

Figura 29 – Resposta da dupla D2.5 – Atividade I 

 

 

Figura 30 – Resposta da dupla D3.5 – Atividade I 

 

 

Figura 31 – Resposta da dupla D5.5 – Atividade I 
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Figura 32 – Resposta da dupla D6.5 – Atividade I 

 

 

Figura 33 – Resposta da dupla D9.5 – Atividade I 

 

 

 As duplas D8 e D10 realizaram conversão para o Registro Numérico, com 

representações aritméticas. Comparação com a conversão apresentada por D4, que 

também converteu para o Registro Numérico, porém com apoio da Língua Materna, 

percebemos que realizaram os mesmos cálculos aritméticos, mas a resposta de D4 é 

mais elaborada, estruturada pela justificativa em Língua Materna. O apoio à Língua 

Materna mobiliza representações mais elaboradas, ricas em detalhes e informações, de 

modo a facilitar a compreensão do leitor e evidenciar o domínio de conteúdo do autor. 

Ou seja, a dupla fez uso da função de comunicação.  

Vejamos as seguintes resoluções da Questão 5. 

 

Figura 34 – Resposta da dupla D8.5 – Atividade I 

 

 

Figura 35 – Resposta da dupla D10.5 – Atividade I 
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Figura 36 – Resposta da dupla D4.5 – Atividade I 

 

 

 Nessa questão houve menos mobilização de Registros, comparada as outras 

questões, e as representações no Registro de Chegada não transparecem o Registro de 

Saída. Desse modo, podemos afirmar que a conversão é não-congruente (DUVAL, 

2003), pois não houve correspondência semântica entre as unidades significantes, nem 

univocidade semântica e também não houve correspondência na ordem na organização 

da representação tal qual as unidades significantes. Duval (2009, p. 69) aponta que “a 

dificuldade da conversão de uma representação depende do grau de não-congruência 

entre a representação de partida e a representação de chegada”. Com essas afirmações 

identificamos a não-congruência presente no enunciado e para Duval (2009) quando a 

não-congruência é máxima, raramente há sucesso nas conversões.     

 

Quadro 7 – Dados da Questão 6 – Atividade I 

Questão 6 - Um prédio foi construído a certa distância de um poste, porém em determinada hora 

do dia a sombra do prédio media 15 metros e a sombra do poste 3 metros. Considerando que o 

poste possui 5 metros de altura, qual a altura do prédio? 

 
A) 25 m 

B) 30 m 

C) 45 m 

D) 75 m 
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Registro(s) de Partida: Língua Materna (LM) e Registro de Desenho. 

Unidades Significantes: medidas de altura; medidas de sombras; altura desconhecida. 

Conceitos e/ou conteúdos envolvidos: semelhança entre triângulos, proporcionalidade e regra de 

três simples. 

IDENTIFICAÇÃO TRATAMENTO CONVERSÃO (Registros de Chegada) 

D1.6 ---- 
Registro Algébrico e Registro Numérico com 

completo da Língua Materna 

D2. 6 ---- Registro Algébrico 

D3. 6 ---- Registro Algébrico 

D4. 6 ---- Registro Algébrico 

D5. 6 ---- Registro Algébrico e Registro Numérico  

D6. 6 ---- Registro Algébrico 

D7. 6 ---- Registro Algébrico e Registro Numérico  

D8. 6 ---- Registro Algébrico 

D9. 6 ---- Registro Algébrico 

D10. 6 ---- Registro Algébrico 

CONVERSÕES 

IDENTIFICADAS 
DUPLAS  

QUANTIDADE 

DE DUPLAS QUE 

REALIZARAM A 

CONVERSÃO 

 

QUANTIDADE DE 

DUPLAS QUE NÃO 

REALIZARAM A 

CONVERSÃO 

 

LM para RA e RA para RN D1, D5, D7 

10 ---- 
LM para RA 

D2, D3, D4, D6, 

D8, D9, D10 

Sem identificação de 

conversão 
---- ---- ---- 

 

Todos os alunos realizaram conversão, o que demonstra que a questão tem um 

alto nível de congruência com o Registro no Desenho e apoio à Língua Materna no 

enunciado e que os alunos efetivamente compreenderam os conteúdos nela envolvidos. 

As duplas D1, D5 e D7 iniciaram com o Registro Algébrico e finalizaram com o 

Registro Numérico, realizando, assim, conversão e, particularmente, D1 usou o 

complemento da Língua Materna.  

 

Figura 37 – Resposta da dupla D7.6 – Atividade I 
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Figura 38 – Resposta da dupla D1.6 – Atividade I 

 

 

Figura 39 – Resposta da dupla D5.6 – Atividade I 

 

 

 As demais duplas somente realizaram a conversão para o Registro Algébrico 

com representação em regra de três e equação do 1º grau.  

Vejamos alguns exemplos das conversões realizadas. 

Figura 40 – Resposta da dupla D2.6 – Atividade I 

 

 

Figura 41 – Resposta da dupla D3.6 – Atividade I 
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Figura 42 – Resposta da dupla D6.6 – Atividade I 

 

 

Figura 43 – Resposta da dupla D8.6 – Atividade I 

 

 

 Destacamos mais uma vez as respostas da D4, por sempre usar a Língua 

Materna como apoio para suas representações semióticas, contatado na Figura 44. 

 

Figura 44 – Resposta da dupla D4.6 – Atividade I 

 

 

 Apesar de todos terem realizado conversão, algumas duplas demonstraram ter 

mais propriedade no objeto de estudo, ao passo que as representações são mais 

elaboradas e há mobilização de mais Registros Semióticos.   

 

Quadro 8 – Dados da Questão 7 – Atividade I 

Questão 7 - Uma rampa de inclinação constante tem 4 metros de altura na sua parte mais alta. 

Uma pessoa, tendo começado a subi-la, nota que após caminhar 12,3 metros sobre a rampa, está 

a 1,5 metros de altura em relação ao solo. Calcule quantos metros a pessoa ainda deve caminhar 

para atingir o ponto mais alto da rampa. 
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A) 18,45 metros 

B) 20,5 metros 

C) 30,75 metros 

D) 49,2 metros 

Registro(s) de Partida: Língua Materna (LM) e Registro de Desenho (RD) 

Unidades Significantes: altura total da rampa; percurso parcial da rampa 12,3 metros; altura 

parcial da rampa 1,5 metros; percurso restante da rampa. 

Conceitos e/ou conteúdos envolvidos: semelhança entre triângulos, altura, proporcionalidade e 

regra de três simples. 

IDENTIFICAÇÃO TRATAMENTO CONVERSÃO (Registros de Chegada) 

D1.7 ---- ---- 

D2. 7 ---- Registro Algébrico 

D3. 7 ---- ---- 

D4. 7 ---- Registro Algébrico 

D5. 7 ---- Registro Numérico 

D6. 7 ---- Registro Algébrico 

D7. 7 ---- 
Registro Numérico com complemento da Língua 

Materna 

D8. 7 ---- Registro Algébrico 

D9. 7 ---- Registro Algébrico 

D10. 7 ---- Registro Algébrico 

CONVERSÕES 

IDENTIFICADAS 
DUPLAS  

QUANTIDADE DE 

DUPLAS QUE 

REALIZARAM A 

CONVERSÃO 

 

QUANTIDADE 

DE DUPLAS QUE 

NÃO 

REALIZARAM A 

CONVERSÃO 

 

LM e RD para RN D5, D7 

8 ---- 
LM e RD para RA 

D2, D4, D6, D8, D9, 

D10 

Sem identificação de 

conversão 
D1, D3 ---- 2 

 

 Para a Questão 7, a dupla D1 tentou objetivar em Língua Materna e D2 fez uma 

conversão equivocada para o Registro Algébrico.  No caso de D3, não apresentou 

conversão. Contudo, apesar de tentativas diferentes, ambos erraram a resposta da 

questão. A dupla D1, com sua característica própria tentou explicar, por meio da Língua 

Materna (Figura 44), os procedimentos realizados, contudo, não os apresentou e 
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assinalou uma resposta incorreta. A dupla D2 utilizou os procedimentos corretos 

(Figura 45), porém não conseguiu identificar algumas unidades significantes da questão, 

o que levou-os ao erro. Percebamos, ainda, a desorganização presente na resposta de D3 

(Figura 47), apresentando cálculos por tentativa, não havendo linearidade nem 

sequência nos cálculos apresentados.  

 

Figura 45 – Resposta da dupla D1.7 – Atividade I 

  

 

Figura 46 – Resposta da dupla D2.7 – Atividade I 

 

 

Figura 47 – Resposta da dupla D3.7 – Atividade I 

 

  

 As resoluções de D5 e D7, Figuras 47 e 48, respectivamente, foram as únicas a 

realizarem apenas cálculos com representação aritmética, realizando tratamento externo, 

ou seja, conversão. A conversão quase sempre não é um processo imediato, Duval 

(2009) também aponta que o ensino, normalmente, privilegia a aprendizagem 
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concernentes a formação de representações e a ao seu tratamento. Afirma ainda, que 

“[...] a conversão das representações semióticas constitui a atividade cognitiva menos 

espontânea e mais difícil de adquirir para a grande maioria dos alunos” (DUVAL, 2009, 

p. 63).  

 

Figura 48 – Resposta da dupla D5.7 – Atividade I 

 

 

Figura 49 – Resposta da dupla D7.7 – Atividade I 

 

 

 As demais duplas iniciaram com conversão para o Registro Algébrico e 

finalizaram com Registro Numérico. Vejamos os exemplos de respostas com as duplas 

D4, D6 e D10, nas figuras que seguem. 

 

Figura 50 – Resposta da dupla D4.7 – Atividade I 
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Figura 51 – Resposta da dupla D10.7 – Atividade I 

 

 

Figura 52 – Resposta da dupla D6.7 – Atividade I 

 

 

 Nessa questão tivemos sete conversões, duas realizadas para o Registro 

Numérico (D5 e D7) e cinco para o Registro Algébrico com apoio ao Registro 

Numérico (D6, D8, D9 e D10) e à Língua Materna (D4). Houve três duplas (D1, D2 e 

D3) que não acertaram a resposta da questão, pois não conseguiram identificar todas as 

unidades significantes e, portanto não realizaram corretamente uma resolução, dentre as 

quais apenas uma (D2) realizou conversão, porém de forma equivocada. Sobre isso 

Duval (2009, p. 101) afirma que “a discriminação das unidades significantes de uma 

representação, [...], depende da apreensão de um campo de variações possíveis 

relativamente à significância num registro”. 

 

Quadro 9 – Dados da Questão 8 – Atividade I 

Questão 8 - As sombras de quatro árvores mediam, às 3h da tarde, 12 metros, 8 metros, 6 metros 

e 4 metros. Sabendo a altura da maior árvore é 7,5 metros, qual a medida da altura da menor 

árvore? 

 
A) 1,5 metros 

B) 2,5 metros 
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C) 3 metros 

D) 3,5 metros 

Registro(s) de Partida: Língua Materna (LM) e Registro de Desenho (RD) 

Unidades Significantes: medidas das sombras no mesmo horário; medida das alturas da maior e 

da menor árvore. 

Conceitos e/ou conteúdos envolvidos: semelhança entre triângulos, proporcionalidade e regra de 

três simples. 

IDENTIFICAÇÃO TRATAMENTO CONVERSÃO (Registros de Chegada) 

D1.8 ---- 
Registro Algébrico com complemento da Língua 

Materna 

D2.8 
Tratamento de 

desenho 
Registro Numérico 

D3.8 ---- Registro Numérico 

D4.8 
Tratamento de 

desenho 
Registro Numérico 

D5.8 ---- Registro Numérico e Registro Algébrico 

D6.8 ---- Registro Algébrico e Registro Numérico 

D7.8 ---- Registro Algébrico e Registro Numérico 

D8.8 ---- Registro Algébrico 

D9.8 ---- Registro Algébrico 

D10.8 ---- Registro Algébrico 

CONVERSÕES 

IDENTIFICADAS 
DUPLAS  

QUANTIDADE DE 

DUPLAS QUE 

REALIZARAM A 

CONVERSÃO 

 

QUANTIDADE 

DE DUPLAS QUE 

NÃO 

REALIZARAM A 

CONVERSÃO 

 

LM e RD para RA D1, D7, D8, D9, D10 

9 ---- 

LM e RD para RN D3, D5 

LM e RD para RA e 

RA para RN 
D6 

LM e RD para RN 

com Tratamento de 

desenho 

D4 

Sem identificação de 

conversão 
D2 ---- 1 

 

 Iniciemos a análise da Questão 8 pela resposta de D2, que apesar de mobilizar o 

registro do desenho e converter para o registro numérico, o fez de modo equivocado não 

acertando a questão, demonstrando falha na compreensão do conteúdo abordado, ou 

seja, a dupla não compreendeu efetivamente semelhanças entre triângulos.  
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Figura 53 – Resposta da dupla D2.8 – Atividade I 

 

 

 A resposta apresentada por D4 além da representação geométrica, teve apoio da 

representação aritmética, ou seja, fez uso do Registro de Desenho e do Registro 

Numérico, com apoio da Língua Materna. 

 

Figura 54 – Resposta da dupla D4.8 – Atividade I 

 

  

As duplas D3 e D5, como mostra as figuras 55 e 56, respectivamente, 

converteram apenas para o Registro Numérico com representação aritmética, e 

determinaram o resultado correto da questão. 

 

Figura 55 – Resposta da dupla D3.8 – Atividade I 
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Figura 56 – Resposta da dupla D5.8 – Atividade I 

 

 

 Constatamos em D6 conversão para o Registro Algébrico, com representação em 

regra de três, e conversão para o Registro Numérico com representação aritmética.  

 

Figura 57 – Resposta da dupla D6.8 – Atividade I 

 

 

 Algumas duplas, de acordo com o quadro anterior, realizaram apenas a 

conversão para o Registro Algébrico com representação em regra de três. Notemos, 

abaixo, que D7, D8 e D9 são exemplos dessas conversões, sendo D8 e D10 um pouco 

mais detalhistas nas anotações, ou seja, um foco maior na função de comunicação, 

enquanto que D9 realiza os cálculos imediatos. 

 

Figura 58 – Resposta da dupla D8.8 – Atividade I 

 

 

Figura 59 – Resposta da dupla D9.8 – Atividade I 
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Figura 60 – Resposta da dupla D10.8 – Atividade I 

 

 

 Analisando, de modo geral, o desempenho das duplas na Questão 8, verificamos 

que a maioria conseguiu realizar pelo menos uma conversão, ficando apenas a D2 sem 

conseguir se apropriar corretamente das unidades significantes e sem conseguir 

solucionar corretamente a questão, de modo que realizou tratamento e conversão 

equivocados. O desempenho foi bem significativo levando-nos a evidenciar que houve 

efetiva compreensão da maioria das duplas em relação ao conteúdo envolvido, 

semelhança entre triângulos. 

 

Quadro 10 – Dados da Questão 9 – Atividade I 

Questão 9 - Dois lados de um triângulo medem cada um 7cm. O comprimento do terceiro lado é 

um número natural, em centímetros. Analisando os possíveis valores para a medida do terceiro 

lado, qual o maior perímetro possível? 

A) 13 cm 

B) 20 cm 

C) 27 cm 

D) 28 cm 

Registro(s) de Partida: Língua Materna (LM) 

Unidades Significantes: medida dois lados de um triângulo; medida do terceiro lado; perímetro. 

Conceitos envolvidos: condição de existência de um triângulo; perímetro. 

IDENTIFICAÇÃO TRATAMENTO CONVERSÃO (Registros de Chegada) 

D1.9  ---- 

D2. 9  
Registro Numérico com complemento da Língua 

Materna 

D3. 9  Registro Numérico 

D4. 9  Registro do Desenho 

D5. 9  Registro de Desenho e Registro Numérico 

D6. 9  Registro Numérico 

D7. 9  Registro do Desenho 

D8. 9  Registro de Desenho e Registro Numérico 

D9. 9  Registro de Desenho 

D10. 9  Registro Numérico 

CONVERSÕES 

IDENTIFICADAS 
DUPLAS  

QUANTIDADE 

DE DUPLAS QUE 

REALIZARAM A 

CONVERSÃO 

 

QUANTIDADE DE 

DUPLAS QUE NÃO 

REALIZARAM A 

CONVERSÃO 

 

LM para RN D2, D3, D6, D10 10 ---- 
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LM para RD e RD para RN D5, D8 

LM para RD D1, D4, D7 e D9 

Sem identificação de 

conversão 
 

---- ---- 

 

 Nove das dez duplas realizaram conversão, porém duas dessas duplas, D4 e D7 

converteram de forma equivocada na Questão 9, de modo que não conseguiram 

responder corretamente a questão. Isso nos levou a analisar o nível de congruência da 

questão. Observemos, abaixo, apenas as tentativas de respostas de D4 e D7 com 

conversão para o Registro do Desenho. E deixemos evidente que não analisamos D1, 

pois não apresentou resposta.  

 

Figura 61 – Resposta da dupla D4.9 – Atividade I 

 

 

Figura 62 – Resposta da dupla D7.9 – Atividade I 

 

  

A dupla D4 identificou apenas as medidas dos lados congruentes, não 

lembraram ou não sabiam que precisariam saber a condição de existência de um 

triângulo para determinar a maior medida possível para o terceiro lado e, portanto, 

determinar o maior perímetro possível. Na resposta de D7 percebemos uma certa 

confusão ao posicionar nos triângulos as medidas obtidas, pois entendemos que as 

medidas estão representando os ângulos e não os lados, o que pode denotar confusão 

conceitual, de modo que por tentativa buscou a solução, não alcançada. 
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Analisando as outras respostas, as duplas D2, D5 e D8 usaram como apoio a 

representação geométrica do triângulo e por meio de cálculos aritméticos e outros e, 

ainda, por meio de justificativas em Língua Materna, solucionaram a questão.   

 

Figura 63 – Resposta da dupla D2.9 – Atividade I 

 

 

Figura 64 – Resposta da dupla D5.9 – Atividade I 

 

 

Figura 65 – Resposta da dupla D8.9 – Atividade I 

 

 

 Algumas duplas não apresentaram domínio da condição de existência do 

triângulo e, provavelmente, não tenham compreendido efetivamente o conteúdo 

envolvido. Outras duplas, contudo, apresentaram domínio de conteúdo em suas 

respostas, valendo-se do desenho para a compreensão. 

 

Quadro 11 – Dados da Questão 10 – Atividade I 

Questão 10 - No triângulo ABC, a seguir, o segmento AM é mediana relativa a base BC. Com 

base nisso podemos afirmar que o perímetro desse triângulo é: 
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A) 7 

B) 20 

C) 35 

D) 45 

Registro(s) de Partida: Língua Materna (LM), Registro de Desenho (RD) e Registro Algébrico 

(RA) 

Unidades Significantes: medida da base BC; perímetro do triângulo. 

Conceitos e/ou conteúdos envolvidos: mediana; equação do 1º grau e perímetro. 

IDENTIFICAÇÃO TRATAMENTO 
CONVERSÃO (Registros de 

Chegada) 

D1.10 Tratamento Algébrico ---- 

D2. 10 
Tratamento Algébrico e de 

Desenho 
---- 

D3. 10 Tratamento Algébrico ---- 

D4. 10 Tratamento Algébrico ---- 

D5. 10 Tratamento Algébrico ---- 

D6. 10 Tratamento Algébrico ---- 

D7. 10 Tratamento Algébrico ---- 

D8. 10 Tratamento Algébrico ---- 

D9. 10 Tratamento Algébrico ---- 

D10. 10 Tratamento Algébrico ---- 

CONVERSÕES 

IDENTIFICADAS 
DUPLAS  

QUANTIDADE 

DE DUPLAS QUE 

REALIZARAM A 

CONVERSÃO 

QUANTIDADE 

DE DUPLAS QUE 

NÃO 

REALIZARAM A 

CONVERSÃO 

Sem identificação de 

conversão 

D1, D2, D3, D4, 

D5, D6, D7, D8, 

D9, D10 

---- 10 

 

 Na Questão 10, assim como na Questão 3 não esperávamos conversão, pois há 

três registros de partida, de modo a indicar possibilidades de respostas nesses registros, 

o que para o aluno é mais acessível. Deste modo, as resoluções apresentadas são ricas 

em tratamento algébrico, sendo apenas a D2 a utilizar apoio de desenho geométrico, 

conforme a figura abaixo.  
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Figura 66 – Resposta da dupla D2.10 – Atividade I 

 

 

 Mais uma vez nos chama a atenção a resolução de D4 com o uso de elementos 

da Linguagem Matemática, demonstrando clareza e organização na resposta, fazendo 

uso da função comunicativa e apresentando familiaridade com essa linguagem. 

 

Figura 67 – Resposta da dupla D4.10 – Atividade I 

 

  

A maioria das duplas utilizou tratamento algébrico com apoio do Registro 

Numérico, conforme podemos constatar nas respostas abaixo de D5, D7 e D8, nas 

Figuras 67, 68 e 69, respectivamente.  

 

Figura 68 – Resposta da dupla D5.10 – Atividade I 

 

 

Figura 69 – Resposta da dupla D7.10 – Atividade I 
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Figura 70 – Resposta da dupla D8.10 – Atividade I 

 

 

Concluindo a análise dessa primeira atividade, e chamando a atenção mais uma 

vez que nossa pesquisa é qualitativa e por isso não nos detivemos aos dados 

quantitativos, fazendo apanhados e comparações de quantidades, mas sempre relativos à 

investigação e suposições concernentes ao conhecimento específico a cada questão 

analisada. 

Ao optarmos pela análise por questão, pois intencionávamos a investigação da 

compreensão por porte dos alunos aos diversos elementos constituintes de cada questão. 

Dessa forma, percebemos uma grande diversidade de representações, e principalmente a 

mobilização dessas representações. Sobre isso Duval (2003, p. 31) afirma que “há uma 

pluralidade de registros de representação de um mesmo objeto, e a articulação desses 

diferentes registros é a condição para a compreensão em matemática”. Para oito das dez 

questões analisadas, a conversão foi identificada, de modo a confirmar a apreensão do 

conteúdo matemático envolvido e confirmar nossa hipótese inicial de que a HQ pode ser 

usada como alternativa didática para o ensino de triângulos, uma vez que a atividade 

desenvolvida foi realizada com consulta apenas a HQ e a partir da leitura e das 

discussões em sala de aula durante as aulas de leitura. 

Através da análise percebemos algumas lacunas no que tange à condição de 

existência de um triângulo, retratado na Questão 9 e, ainda, algumas situações relativas 

aos pontos notáveis de um triângulo, percebidos na Questão 5. Sobre o segundo, já 

esperávamos, uma vez que como retratamos em nossa metodologia, sentimos que essa 

item precisava de um reforço, o que foi comprovado pela análise. 

De modo geral, o material possibilitou um retorno positivo quanto ao 

desempenho dos alunos na atividade, nos assegurando que é possível compreender o 

conteúdo triângulos com a utilização didática da HQ, respondendo assim, nessa 

atividade, nosso objetivo de investigação. 
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5.3.2 Atividade com Resolução de Problemas – Atividade II 

 

Como segunda atividade (Figura 70), levamos à sala de aula uma atividade com 

resolução de problemas, contemplando semelhança entre triângulos. A mesma era uma 

extensão da HQ original, elaboramos uma pequena historinha em quadrinhos, retratando 

uma situação que precisava ser solucionada e a solução que prevíamos seria por 

intermédio de semelhança entre triângulos. 

  

Figura 71 – HQ apresentada com atividade de Resolução de Problemas 
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A atividade, composta de quatro questões, foi realizada individualmente, o que, 

portanto, duplicou a quantidade de dados obtidos. Seguem as questões propostas: 

1. Explique como você resolveria esse problema. 

2. Supondo que a árvore menor tenha 1,8 m de altura e uma sombra de 1,5 m, e 

que a sombra da árvore maior meça 2,25 m, é possível determinar a altura da 

maior árvore? De que forma? 

3. Encontre a altura da maior árvore considerando os dados da questão 2. 

4. Represente geometricamente o problema da altura da árvore apresentada na 

historinha lida.  

Tabulamos os dados dessa atividade de forma diferente da atividade em dupla, 

de modo que as categorias de análise foram identificadas a posteriori. Esse processo é 

reconhecido por Bardin (2016, p.149) como “[...] procedimento por ‘acervo’. O título 

conceitual de cada categoria somente é definido no final da operação”.  
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A princípio reunimos em quadros todas as respostas obtidas em cada questão, 

apresentadas abaixo nos Quadros 11, 12, 13 e 14, correspondendo respectivamente, às 

Questões 1, 2, 3 e 4. 

 A situação retratada na historinha não fornece dados numéricos, e que, portanto, 

a Questão 1, que indaga como o aluno resolveria o problema, tem como objetivo que ele 

apresente uma estratégia de resolução. Após a tabulação, percebemos que a categoria de 

análise dessa questão é o tipo de estratégia de resolução.  

 

Quadro 12 – Categorização das respostas da Questão 1 – Atividade II 

ESTRATÉGIA DE RESOLUÇÃO QUANTIDADE 

Fazer Regra de Três 3 

Usaria régua para medir as sombras e as alturas 2 

Mediria as sombras e altura da menor árvore e faria regra de três ou relações 

entre triângulos 

12 

Cortaria a árvore 2 

Espera a chuva passar 1 

 

 Como não havia as medidas das alturas nem das sombras da árvore, o primeiro 

passo a se fazer seria determinar essas medidas, e como dispunham de uma régua, o 

mais evidente seria utilizá-la, seguidamente a isso, deveria determinar a altura da maior 

árvore com cálculos matemáticos, pois não seria possível subir na árvore, deste modo 

teríamos uma resposta completa à questão.   

Contudo, apenas 2 alunos mencionaram a régua em suas respostas, dentre os 

quais apenas D9A.1 apresentou uma resposta completa. Para os outros 12 alunos que 

afirmaram que mediriam as sombras e as alturas, somente 4 indicaram as operações 

matemáticas que utilizariam, dentre os quais apenas um mencionou relações entre 

triângulos, o aluno D4A.1.  

As demais respostas foram incompletas, pois mesmo indicando uma ação, não 

montavam uma estratégia elaborada de resolução. A referida questão nos possibilitou 

verificar que 70% dos alunos identificaram que poderiam relacionar a altura e a sombra 

das árvores, demonstrando saber o que deveriam fazer para resolver o problema. 

Na Questão 2, supusemos que a árvore menor tinha 1,8 m de altura e uma 

sombra de 1,5 m, e que a sombra da árvore maior medisse 2,25 m. Perguntamos se seria 

possível determinar a altura da maior árvore e de que forma poderia ser feito. 
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Quadro 13 – Dados da Questão 2 – Atividade II 

ALUNO. 

QUESTÃO 
RESPOSTAS POR ALUNO NA QUESTÃO 2 

D1A.2 Sim. (Representou algebricamente com regra de três) 

D1B.2 Representação de desenho e representação algébrica 

D2A.2 Representação algébrica 

D2B.2 Sim, por regra de três (representação algébrica) 

D3A.2 É possível, é só fazer regra de três 

D3B.2 Sim, regra de três 

D4A.2 Sim, utilizando a relação entre triângulos 

D4B.2 Sim. (Representou algebricamente com regra de três) 

D5A.2 Representação de desenho e representação algébrica 

D5B.2 Irei fazer regra de três (Representação de desenho) 

D6A.2 
Regra de três (Representação de desenho, representação algébrica) – 

Conversão  

D6B.2 
Regra de três (Representação de desenho geométrico, representação algébrica) 

– Conversão 

D7A.2 Sim, por regra de três (representação algébrica) 

D7B.2 Representação de desenho e representação algébrica  

D8A.2 Representação de desenho e representação algébrica  

D8B.2 Sim, por regra de três.  

D9A.2 Sim, por regra de três (representação algébrica) 

D9B.2 Representação algébrica 

D10A.2 Sim, por regra de três.  

D10B.2 Sim. (Representou algebricamente com regra de três) 

 

 Para a análise da Questão 2, elencamos como categoria de análise a estratégia de 

resolução com dados numéricos. Contudo, percebamos que, apesar da questão somente 

indagar se seria possível e de forma determinar a altura da maior árvore, alguns alunos 

entenderam que já nessa questão deveriam determinar essa altura. No entanto, isso 

somente era solicitado na Questão 3.  

 Todos os alunos afirmaram que seria possível essa determinação, e 70% deles já 

apresentaram na resolução da Questão 2 o cálculo da altura, o que nos levou a analisar 

as Questões 2 e 3, conjuntamente. Na Questão 3, investigamos se houve conversão ou 

não nas respostas dos alunos, sendo essa a nossa categoria de análise da referida 

questão. 

 Na questão 2, todos os alunos ou indicaram ou representaram cálculos algébricos 

para solucionar a questão. Complementando a Questão 2, apresentamos os dados da 

Questão 3, buscando evidências de conversão entre os registros. Vejamos: 
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Quadro 14 – Dados da Questão 3 – Atividade II 

ALUNO. 

QUESTÃO 

QUAIS AS CONVERSÕES USADAS PARA DETERMINAR A ALTURA 

DA MAIOR ÁRVORE? 

D1A.3 Língua Materna para o Registro algébrico 

D1B.3 
Fez a resposta da questão 2 (representação de desenho, algébrica e numérica) – 

Conversão do Registro Algébrico em Registro Numérico  

D2A.3 Língua Materna para o Registro algébrico 

D2B.3 Fez a resposta na questão 2 (Língua Materna para o Registro algébrico) 

D3A.3 Língua Materna para o Registro algébrico 

D3B.3 Língua Materna para o Registro algébrico 

D4A.3 
Língua Materna para Registro Geométrico  

Registro Geométrico para o Registro algébrico. 

D4B.3 Fez a resposta na questão 2 (Língua Materna para o Registro algébrico) 

D5A.3 
Fez a resposta na questão 2 (Língua Materna para o Registro desenho e 

Registro de desenho para o Registro algébrico) 

D5B.3 Língua Materna para o Registro algébrico 

D6A.3 
Fez a resposta na questão 2 (Língua Materna para o Registro desenho e 

Registro de desenho para o Registro algébrico) 

D6B.3 
Fez a resposta na questão 2 (Língua Materna para o Registro desenho e 

Registro de desenho para o Registro algébrico) 

D7A.3 Língua Materna para o Registro algébrico 

D7B.3 
Fez a resposta na questão 2 (Língua Materna para o Registro desenho e 

Registro de desenho para o Registro algébrico) 

D8A.3 
Fez a resposta na questão 2 (Língua Materna para o Registro desenho e 

Registro de desenho para o Registro algébrico) 

D8B.3 Língua Materna para o Registro algébrico 

D9A.3 
Língua Materna para o Registro algébrico 

Registro Algébrico para o Registro Numérico 

D9B.3 
Língua Materna para o Registro algébrico 

Registro Algébrico para o Registro Numérico 

D10A.3 Língua Materna para o Registro algébrico 

D10B.3 Língua Materna para o Registro algébrico 

 

 De acordo com os dados obtidos, todos realizam conversão, 55% fizeram 

conversão da Língua Materna para o Registro Algébrico e os demais 45% dos alunos 

mobilizaram mais de um Registro Semiótico para a resolução da questão. 

 

Figura 72 – Questão 3 – Atividade II – Aluno D4A 
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Figura 73 – Questão 2 e 3 – Atividade II – Aluno D4B 

 

 

Figura 74 – Questão 2 e 3 – Atividade II – Aluno D5B 

 

 

 Os resultados obtidos foram extremamente satisfatórios, de modo a ratificar o 

que vem sendo evidenciado ao longo da análise.  

 Para a última questão solicitamos a representação geométrica do problema 

resolvido. Os dados foram expressos no Quadro 15. 

  

 

 

Quadro 15 – Dados da Questão 4 – Atividade II 

ALUNO.QUESTÃO HOUVE REPRESENTAÇÃO GEOMÉTRICA? 

D1A.4; D3A.4; D3B.4; D4A.4; D4B.4; 

D8A.4; D9A.4; D9B.4; D10A.4; D10B.4 
Sim  

D1B.4; D2A.4; D5A.4; D5B.4; D6A.4; 

D6B.4; D7A.4 
Não (representou desenho de árvore) 

D2B.4; D7B.4 Sim, com complemento da Língua Materna 

D8B.4 Sim (Comparação do real com o geométrico) 
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 Conforme as informações coletadas, 65% dos alunos conseguiram representar 

geometricamente o problema envolvido e 35% não realizara com êxito a atividade, 

atribuindo ao desenho geométrico a figura de uma árvore e sua sombra, ou seja, 

trazendo uma imagem real. Isso evidencia a dificuldade que os alunos têm em relação à 

representação geométrica e de modo geral ao Registo de Desenho com representação 

geométrica, uma vez que seu tratamento é muito peculiar e quase sempre requer apoio 

de outros Registros Semióticos. Vejamos alguns exemplos das respostas que 

conseguiram representar geometricamente. 

 

 

Figura 75 – Questão 4 – Atividade II – Aluno D4A 

 

 

Figura 76 – Questão 4 – Atividade II – Aluno D8A 

 

 

Figura 77 – Questão 4 – Atividade II – Aluno D9B 
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Os alunos D4A e D8A apresentaram representações diferentes, mas dentro do 

Registro Geométrico, D4A com triângulos semelhantes e D8A com segmentos de reta 

fazendo um comparativo da imagem real com a imagem representativa em Geometria. 

A seguir temos alguns exemplos dos alunos que não conseguiram fazer a representação 

geométrica. 

 

Figura 78 – Questão 4 – Atividade II – Aluno D2B 

 

 

Figura 79 – Questão 4 – Atividade II – Aluno D5B 

 

 

Figura 80 – Questão 4 – Atividade II – Aluno D6B 
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Chamamos a atenção em relação à representação geométrica que apesar de 

serem evidentes e de muitas vezes os alunos utilizarem-na, dificilmente têm consciência 

do que estão realizando. 

De modo geral, a atividade confirma nossa hipótese de que a HQ pode ser usada 

como suporte didático para a aprendizagem do conteúdo ancorado na TRRS.  

 

5.3.3 Anotações dos alunos durante as aulas – Atividade III 

 

 Durante as aulas de leitura da HQ solicitamos aos estudantes que fizessem 

anotações em seu caderno sobre os conceitos e conteúdos que emergiam do material 

durante as aulas e indicassem se já conheciam ou não. Nossa intensão era que os alunos 

estivessem atentos aos conceitos e conteúdos presentes na HQ e que os reconhecessem a 

medida com que líamos.  

Depois de lermos as anotações percebemos que deveríamos ter realizado um 

processo de retorno dessa atividade, que possibilitasse aos alunos fazerem uma 

autoavaliação no sentido de perceberem se haviam compreendido os novos conteúdos 

identificados. Por isso, desse material faremos apenas uma breve discussão, de modo a 

apresentar exemplo das anotações e percebendo os elementos que surgiram. 

Vejamos alguns exemplos: 

 

Figura 81 – Atividade III – Aluno D6B 
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Figura 82 – Atividade III – Aluno D10A 
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Figura 83 – Atividade III – Aluno D7B 
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Figura 84 – Atividade III – Aluno D6A 

 

 

 Essa atividade serviu de parâmetro para identificarmos o que os alunos já sabiam 

e o que era novo ao seu conhecimento. Já sabíamos que boa parte do conteúdo de 

triângulos retomava conceitos que os alunos de 8º ano já tinham estudado em séries 

anteriores, pois propositalmente fizemos a HQ retomando conceitos iniciais, desde 

polígonos. 

 Os conteúdos que mais os alunos identificaram como não conhecidos foram: 

condição de existência de um triângulo, semelhança entre triângulos, congruência entre 

triângulos e pontos notáveis de um triângulo.  
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 Comparando o desempenho dos alunos nas Atividades I e II, as quais 

contemplam esses novos conteúdos, constatamos que houve efetivo aprendizado, pois 

as atividades foram realizadas, em sua grande maioria, com êxito. Assim, através das 

três atividades aplicadas aos alunos de 8º ano, as quais foram realizadas com maestria, 

validamos a aplicabilidade da HQ para o ensino de triângulos para o 8º ano.  

Consideramos, portanto, que a HQ conjuntamente com o Guia de Orientação, 

compõem um Produto Educacional potencialmente didático, que pode favorecer de 

forma significativa os processos de ensino e de aprendizagem, uma vez que além de sua 

capacidade didática e metodológica, detém a atratividade do seu público alvo, de modo 

que seu uso em sala de aula somente contribui positivamente para a aquisição de 

conhecimento. Detalharemos os argumentos que reforçam essa constatação nas 

Considerações Finais. 

 

5.3.4 Análise do Questionário III 

 

Com a finalidade de coletar dados sobre a impressão dos alunos acerca da HQ e 

das aulas com a HQ, aplicamos o Questionário III com o qual obtivemos alguns dados 

aqui apresentados e discutidos.  

 Quando questionados como classificariam o enredo da HQ (ruim, bom ou 

ótimo), 83,34% (30) dos alunos o classificaram como ótimo, ficando 16,66% (6) com a 

opção, bom. Tais dados demonstram a aceitabilidade dos alunos em relação à história 

proposta. Percebemos pelas manifestações dos alunos em sala que assim o fizeram pelo 

fato do final da história não ter sido satisfatório.  

 Como segundo questionamento, solicitamos que classificassem as aulas de 

Matemática com leitura da HQ. Donde obtemos que 94,44% (34) dos alunos 

consideraram que as aulas foram ótimas e apenas 5,55% (2) disseram ser boa. Nessa 

questão também não houve nenhuma incidência de ruim. De fato, durante as aulas 

sempre percebemos motivação dos alunos nos momentos de leitura, estando sempre 

atentos e ansiosos pela leitura e, mesmo nos momentos de discussão sobre os conteúdos, 

mostravam-se interessados e participativos.   

 Mesmo tendo documentos que verificariam se os alunos se apropriaram ou não 

dos conteúdos, questionamos se eles haviam compreendido os conteúdos abordados na 

HQ, de modo a sabermos se os alunos reconheciam essa compreensão.  Do total de 

alunos, 91,66% (33) deles responderam positivamente e apenas 8,33% (3) responderam 
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“um pouco”. É importante que o aluno perceba que está aprendendo, que dê importância 

ao que está acontecendo, e isso pode ser conseguido deixando bem claro os objetivos da 

atividade proposta. Nesse sentido, desde o início, deixamos claro para os alunos qual a 

finalidade das aulas e isso favoreceu nossa atuação.  

A mesma estatística foi observada na quarta pergunta, sobre o estudo de 

triângulos com a HQ. A maioria, 91,66%, admitiu que a HQ ajudou na compreensão do 

conteúdo, cabendo aos outros 8,33% a ajuda em parte. Esses dados foram comprovados 

com o bom desempenho dos alunos nas atividades aplicadas. 

 Por fim, questionamos se os conteúdos estudados na HQ tivessem sido 

apresentados de forma tradicional, se eles compreenderiam com mais facilidade ao que 

97,22% (35) responderam negativamente. Evidenciando, assim, a preferência dos 

alunos pelas aulas com a HQ. Fato esse, também constatado por nós durante as aulas, 

pois em muitos comentários percebíamos a comparação com as aulas tradicionais.  

 Os dados obtidos com esse questionário demonstraram o quanto as HQ são bem 

recebidas pelos alunos em sala de aula e o quanto se tornam propícias ao aprendizado, 

quando utilizada não apenas como lazer, mas para obtenção de conhecimento 

matemático. 

  Finalizamos nossa análise e, diante de tudo que foi exposto, consideramos 

termos atingido o objetivo dessa dissertação, pois percebemos as muitas contribuições 

que um trabalho didático com Histórias em Quadrinhos, baseado nas representações 

semióticas, pode trazer de benefício ao ensino de triângulos nas aulas de matemática. 
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

   

  Tomando como ponto de partida nosso objetivo de investigar as possibilidades e 

implicações de atuação com Histórias em Quadrinhos no ensino da Matemática, 

valendo-se da Teoria dos Registros de Representação Semiótica para a elaboração de 

um material que auxilie os processos de ensino e de aprendizagem no que tange ao 

estudo de Triângulos, tecemos algumas considerações que finalizam nosso trabalho. 

Constatamos, a partir das atividades desenvolvidas, que o uso do Gênero 

Histórias em Quadrinhos nas aulas de Matemática, proporciona um melhor 

desenvolvimento nos processos de ensino e de aprendizagem, uma vez que estimula a 

leitura, a escrita e a fala, favorecendo a construção de conceitos matemáticos e 

possibilita aulas mais dinâmicas e atrativas. Tudo isso que afirmamos fora muito bem 

constatado em nossa análise de dados, de modo que para esse processo nos valemos da 

Teoria dos Registros de Representação Semiótica, que não somente fundamentou a 

elaboração de uma HQ para o ensino de Triângulos, como também serviu de suporte 

para as atividades desenvolvidas em sala conjuntamente com as atividades de leitura, 

escrita e fala, e, ainda, para a análise das produções escritas dos alunos, de modo a 

comprovar as potencialidades da HQ em sala de aula. 

Deste modo, resgatamos nossa problemática inicial de quais as contribuições que 

as Histórias em Quadrinhos, baseadas nos registros de representação semiótica, trazem 

para o ensino de Triângulos? 

Através dos dados aqui apresentados, pudemos constatar que a HQ e a TRRS 

contribuem de forma significativa para o ensino de Triângulos, pois articulam, 

aproximam e estabelecem um maior diálogo entre a Matemática e a Língua Materna, 

favorecendo o desenvolvimento de práticas de leitura, escrita e fala nas aulas de 

Matemática, em particular as aulas de Geometria, uma vez que a HQ, por nós 

produzida, é voltada ao ensino de Triângulos. 

Mencionamos em nossa pesquisa, nossa preocupação com o ensino de 

Triângulos para o 8º ano, nível de ensino que atuamos, e que através de nossas 

experiências passadas, ansiávamos por um material que nos ajudasse na ministração 

desse conteúdo. 

De fato, a experiência de produzir, planejar e aplicar a HQ “Uma História de 

Três Lados” foi de fundamental importância para nossas práticas docentes e 

principalmente para nossa formação.  
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Assim, destacamos que a cada etapa da pesquisa fomos adquirindo novos 

conhecimentos e novas experiências que somente fomentaram nossa formação. Desde a 

primeira procura por fontes bibliográficas, com novas leituras e releituras de autores e 

teorias que embasaram nossa pesquisa, como também a todo conhecimento obtido com 

o estudo do Gênero HQ, percebendo suas potencialidades, suas características, e suas 

implicações na pesquisa. Mencionamos também todo o processo de revisão, tanto da 

HQ, quanto de nossa dissertação, de modo a contribuir para a nossa escrita e, ainda, todo 

o estudo realizado em função da Teoria dos Registros de Representação Semiótica. 

 Como um Mestrado Profissional prevê a produção de um Produto Educacional 

que destina-se a professores nos diversos níveis de ensino e, de alguma forma, auxilie-o 

em sala de aula, elaboramos uma HQ e um Guia de Orientação para Aplicação voltada 

para o ensino de Triângulos para o 8
o 
ano do Ensino Fundamental. 

Esperamos que através de nossa experiência, professores de Matemática sejam 

motivados e desafiados ao uso da HQ em aulas de Matemática, que essa pesquisa 

contribua de forma significativa para o ensino de Matemática e que a nossa HQ 

ultrapasse fronteiras e seja distribuída a qualquer pessoa que deseje ler uma boa história 

e aprender um pouco sobre triângulos. 

Para a construção da HQ, passamos por um processo de reconhecimento do 

Gênero Textual, de suas características. Escrevemos o roteiro e depois utilizamos o 

software PIXTON, editor de histórias em quadrinhos, para a confecção física do 

material. De modo que a teríamos salva e realizaríamos as possíveis alterações sempre 

que fosse necessário.  

O primeiro processo de edição da HQ deu-se a partir das correções e 

considerações feitas por uma Professora de Língua Portuguesa. Nesse momento, foram 

observadas correções de modos diversos, como erros de digitação, correções 

ortográficas e gramaticais, de modo a verificar se atendia ao gênero e ao tipo textual. 

Em determinados quadrinhos, foram sugeridos mudanças de palavras, de modo que as 

falas se tornassem mais coloquiais e menos formais. Ainda, foram indicadas 

modificações em relação ao posicionamento dos balões, sendo os mesmos dispostos 

sempre com o mesmo padrão. Essas implicações foram fundamentais para nosso 

material, uma vez que somente depois de impresso é que conseguimos perceber as 

falhas. O olhar corretor, da professora de Língua Portuguesa, nos fez ver diversas 

situações que não havíamos atentado inicialmente.  Assim realizamos todas as correções 

e modificações apontadas pela professora. Ou seja, a primeira etapa de edição do 
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material foi concluída, e através dela foi possível constatar uma melhoria na exposição 

da HQ. 

Através da 1ª validação, já pudemos destacar algumas impressões no que tange a 

nossa observação participante. Durante a leitura da HQ, percebemos, nos alunos de 9º 

ano, um entusiasmo para com o enredo, estando eles ansiosos por saberem do desenrolar 

da história. Os alunos dialogavam entre si sobre determinados momentos da leitura, 

demonstrando estarem envolvidos pela HQ. A empolgação era notória em relação ao 

romance envolvido, eles se questionavam sobre o desfecho da história e expunham suas 

preferências. 

Era exatamente esse sentimento que ansiávamos proporcionar com a leitura. Que 

o enredo prendesse o leitor, o envolvesse de modo que somente ao final da história 

conseguisse se saciar. Neste sentido, confirmamos positivamente a construção do 

enredo. 

Ainda nesse processo, foram suscitadas algumas sugestões, tais como uma 

apresentação inicial dos personagens, antes mesmo de começar a história, o que 

alegavam que já iniciariam a leitura distinguindo os personagens. Essa sugestão se deu, 

principalmente, pelo fato de os personagens principais serem irmãos gêmeos. Outra 

sugestão fora a mudança do desfecho da história, uma vez que eles demonstraram 

insatisfação com relação ao final, deste modo, apontaram diversas sugestões de 

modificações para as cenas finais.  

Todas essas sugestões foram expressas verbalmente durante a leitura, contudo 

solicitamos que os alunos escrevessem essas sugestões ao final do questionário aplicado, 

a fim de que tivéssemos anotado essas implicações. Solicitamos, também, que dessem 

sugestões de um título para HQ, uma vez que ainda não estava definido. 

Em relação à segunda validação, recebemos ainda mais contribuições a nossa 

produção, analisado por três professoras, uma de Língua Portuguesa, uma de 

Matemática e uma de Pedagogia, direcionaram indicações diversas, uma vez que a cada 

uma coube um olhar peculiar a sua área de atuação. Indicaram sugestões quanto à 

organização da HQ, no que tange à disposição de balões, organização temporal dos 

quadrinhos, acréscimos de falas em relação ao conteúdo matemático e, principalmente, 

expressaram suas opiniões quanto ao Guia de Orientação para Aplicação, uma vez que 

esse material servirá de suporte para o planejamento do professor, de modo que fora 

avaliado positivamente por ambas, qualificando o material como bem elaborado, de fácil 
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entendimento e com orientações realistas, as quais ajudam, principalmente ao professor 

que nunca trabalhou com HQ.  

As considerações apresentadas por essas professoras, somente confirmaram 

nossas intenções, de modo que nosso propósito é exatamente auxiliar os professores 

com contato dos alunos com HQ nas aulas de Matemática. 

De acordo com as implicações sugeridas pelas professoras, editamos mais uma 

vez nossa HQ, tentando cada vez mais aprimorar o material, para finalmente 

apresentarmos na nossa sala de aula. 

Finalmente, planejamos nossas atividades, e fomos a campo para a aplicação 

final da HQ. Enquanto pesquisadora ansiávamos pelo teste real, com o público 

destinado, de modo a obtermos respostas definitivas quanto a eficácia do nosso produto. 

Enquanto sujeito da pesquisa, professora de Matemática do 8º ano, temíamos que não 

desse certo, que por algum motivo os alunos não conseguissem aprender, que por algum 

motivo tudo desse errado, o que estava em jogo, para a professora sujeito de pesquisa, 

era o aprendizado de seus alunos e o quanto todo o processo poderia facilitar ou não a 

aprendizagem. Nossa maior dificuldade foi separar a pesquisadora da professora sujeito 

de pesquisa. Contudo, a pesquisadora convenceu a professora de que tínhamos um bom 

trabalho a realizar e que os resultados das duas validações eram satisfatórios demais 

para temermos o pior. Adquirimos confiança e contornamos todas as dificuldades no 

percurso, e não foram poucas, mas realizamos a aplicação com êxito. Cada aluno 

experimentou o conteúdo triângulos de forma diferente, dinâmica, atrativa, didática, 

com uma sequência coerente de conteúdos e conceitos.  

Tudo que aqui afirmamos foi comprovado através dos dados coletados e a 

análise dos mesmos. Demonstramos em nossa sala que é possível inovar, que é possível 

mudar a rotina positivamente, que a Língua Materna é nossa maior aliada, que a 

cumplicidade dela com a Matemática somente favorece os processos de ensino e de 

aprendizagem, que entrelaçá-las na sala de aula abre um leque de possibilidades de 

atuação. 

Em nossa pesquisa elaboramos um produto, fundamentado na Teoria dos 

Registros de Representações Semióticas e na impregnação mútua entre a Matemática e a 

Língua Materna, que foi testado e aplicado, editado e aperfeiçoado, e que portanto, 

serviu ao seu propósito.  

Destacamos que nossa pesquisa se justifica pelo caráter inovador, que une 

Histórias em Quadrinhos, Teoria dos Registros de Representação Semiótica e o Ensino 



201 
 

de Geometria. Uma vez que, em nossas pesquisas iniciais, não encontramos nenhum 

outro trabalho realizado dentro dessas três perspectivas. 

Com isso finalizamos nossa participação nessa dissertação, não nessa pesquisa, 

pois temos pretensões futuras de continuidade do trabalho aqui apresentado.    
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APÊNDICE I – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E 

MATEMÁTICA - PPGECNM 

Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

A pesquisa está sendo realizada no âmbito do Programa de Pós-graduação em 

Ensino de Ciências Naturais e Matemática em um Mestrado Profissional e, portanto, 

faz-se necessário a elaboração de um Produto Educacional. O trabalho de campo a ser 

realizado com alunos dos 8º e 9
o
 anos do Colégio Nossa Senhora das Neves tem por 

objetivo verificar as potencialidades do mesmo. 

Desenvolvemos uma História em Quadrinhos (HQ) para o estudo de Triângulos, 

alicerçada na Teoria dos Registros de Representações Semióticas de Raymond Duval, 

destinada ao 8º ano do Ensino Fundamental. 

 O princípio teórico-metodológico desta pesquisa é de ordem qualitativa, com 

elementos de uma pesquisa tipo Pesquisação, contudo também nos valeremos da 

estatística descritiva na elaboração de tabelas, gráficos e percentuais, caso sejam 

necessários. Assim sendo, faremos uso dos seguintes instrumentos de investigação: 

a) Questionários físico para alunos do 9ºano, com a finalidade a testagem do 

material. 

b) Questionário online para alunos do 8ºano, objetivando verificar os 

conhecimentos adquiridos a partir da utilização do material. 

c) Escritas dos alunos durante as aulas de aplicação do material. 

d) Gravações em áudio das aulas de aplicação do material. 

e) Entrevistas com os sujeitos da pesquisa para confirmação de informações nos 

escritos, se necessárias. 

As entrevistas serão gravadas em áudio com o consentimento dos entrevistados e 

transcritas pela pesquisadora para sistematização dos dados. 

A identidade dos estudantes será preservada, sendo apenas mencionado suas 

respostas, tanto na entrevista quanto nos questionários e anotações dos alunos. 

Deste modo, o presente termo de consentimento livre e esclarecido solicita 

autorização da instituição de ensino Colégio Nossa Senhora das Neves por meio de 

assinatura de representante da direção para divulgar em nossa dissertação os dados 

obtidos no trabalho de campo. 

 

Natal, 01 de novembro de 2016 

Micarlla Priscilla Freitas da Silva 

Pesquisadora 

 

_________________________________________________________________ 

Direção do Colégio Nossa Senhora das Neves 
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APÊNDICE II – Questionário I 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E 

MATEMÁTICA – PPGECNM 

 

 

Prezado aluno, 

Pedimos sua colaboração no preenchimento deste questionário, que é parte integrante de uma 

pesquisa de Mestrado, desenvolvida no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Ensino de 

Ciências Naturais e Matemática, investigando as possibilidades e implicações do uso da leitura 

e da escrita nas aulas de Matemática, por meio de uma HQ, destinada ao estudo de Triângulos. 

Solicitamos, por gentileza, o completo preenchimento deste questionário, atentando para os 

seguintes aspectos: 

 Não há respostas certas ou erradas. 

 As informações serão trabalhadas em conjunto objetivando contribuir para o 

aperfeiçoamento da HQ e, consequentemente, das aulas de Matemática. 

 O anonimato dos sujeitos da pesquisa é garantido pela pesquisadora. 

 

Obrigada por ter dedicado seu tempo e interesse em responder as perguntas. 

Cordialmente, 

Micarlla Priscilla Freitas da Silva 

 

 

 

DADOS PESSOAIS 

Sexo: (   ) masculino    (  ) feminino 

Idade: ___ anos 

Série/Ano que estuda: ______________ 

 

QUESTIONÁRIO 

01.  Você já leu outras Histórias em Quadrinhos?  (  ) Sim (  ) Não. 

Em caso afirmativo responda as perguntas 2, 3 e 4. 

02.  Você gostou de ler História em Quadrinhos? ( ) Sim  ( ) Não. 

Justifique:__________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

03.  Em que circunstância foi a leitura? 

(   ) Lazer/Escolha sua. 

(   ) Em sala de aula/ Escolha do professor. 
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04.  Cite alguns exemplos de Histórias em Quadrinhos que você leu: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Sobre a HQ que você acabou de ler, responda. 

05.  Você gostou da História em Quadrinhos? ( ) Sim  ( ) Não. 

Justifique:__________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

06.  O enredo prendeu sua atenção e fez com que você quisesse continuar a leitura? (   ) Sim (   ) 

Não. Justifique: _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

07.  Você mudaria alguma coisa na história?  (   ) Sim  (   ) Não. 

Em caso afirmativo, o quê? ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

08.  A linguagem apresentada foi de fácil compreensão? (   ) Sim (   ) Não. Por quê? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

09.  Houve alguma dificuldade de compreender determinado quadrinho da HQ? (   ) Sim  (   ) 

Não. A que você atribui essa dificuldade? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

10.  Que conteúdo(s) Matemático(s) foi(ram) apresentado(s) na HQ?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

11.  Você já havia estudado esse conteúdo?  (   ) Sim  (   ) Não.  

12.   Você havia conseguido aprender esse conteúdo em sala de aula? (   ) Sim (   ) Não.  

13.  De que forma foi ensinado esse conteúdo em sala de aula? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

14.  Se tivesse sido apresentado esse conteúdo por meio dessa HQ, teria facilitado seu 

entendimento? (   ) Sim  (   ) Não. Por quê?  
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

15.  Você já havia lido algum material que juntasse Matemática e uma narrativa? (   ) Sim (   ) 

Não. Em caso afirmativo, em que situação? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

16.  Você acha que a leitura de materiais que envolvam um enredo e um conteúdo matemático, 

pode contribuir para a compreensão desse conteúdo? (  ) Sim (  ) Não. Por quê?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

17.  Durante o decorrer da história, houve algum momento do enredo que você pôde relacionar 

com a sua vida? (   ) Sim  (   ) Não. Em caso afirmativo, cite-os: _______________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

18.  A HQ proporcionou algum acréscimo de conhecimento ao que você já sabia, sobre o 

conteúdo abordado? (   ) Sim  (   ) Não. Em caso afirmativo, cite-os: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

19.   Você acha que a leitura dessa HQ pode contribuir para a compreensão do conteúdo 

Matemático por ela abordado? (   ) Sim  (   ) Não. Por quê?: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

20.   Se você pudesse reescrever o enredo, como você reescreveria? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE III – Questionário II 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E 

MATEMÁTICA – PPGECNM 

 

 

Prezado professor, 

Pedimos sua colaboração no preenchimento deste questionário, que é parte integrante de uma 

pesquisa de Mestrado, desenvolvida no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Ensino de 

Ciências Naturais e Matemática, investigando as possibilidades e implicações do uso da leitura 

e da escrita nas aulas de Matemática, por meio de uma HQ, destinada ao estudo de Triângulos. 

Solicitamos, por gentileza, o completo preenchimento deste questionário, atentando para os 

seguintes aspectos: 

 Não há respostas certas ou erradas. 

 As informações serão trabalhadas em conjunto objetivando contribuir para o 

aperfeiçoamento da HQ e, consequentemente, das aulas de Matemática. 

 O anonimato dos sujeitos da pesquisa é garantido pela pesquisadora. 

Obrigada por ter dedicado seu tempo e interesse em responder as perguntas. 

Cordialmente, 

Micarlla Priscilla Freitas da Silva 

 

 

 

DADOS PESSOAIS 

Sexo: (   ) masculino    (  ) feminino 

Idade: ____ anos 

Série(s)/Nível(is) de ensino em que leciona: _____________________ 

Disciplina(s) que leciona: ________________________ 

Tempo de experiência como docente: _____________________ 

 

FORMAÇÃO DOCENTE: 

Qual seu nível de formação? (pode marcar mais de uma opção) 

(   ) Ensino Médio  - Ano de conclusão: _________    

Instituição: __________________________________________________________________ 

(   ) Curso Normal  - Ano de conclusão: _________    

Instituição: __________________________________________________________________ 

(   ) Graduação (licenciatura)                Ano de conclusão: ________  

Instituição: __________________________________________________________________ 

Qual curso? _________________________________________________________________ 

(   ) Graduação (bacharelado)             Ano de conclusão: _________    
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Instituição: __________________________________________________________________ 

Qual curso? _________________________________________________________________ 

(   ) Pós-Graduação Lato Sensu (especialização)         Ano de conclusão: __________             

Instituição: ___________________________________________________________________  

Qual curso? ___________________________________________________________________ 

Situação do curso: (   ) concluído        Ano de conclusão: ______ 

                             (   ) em andamento        Ano de início: ______ 

(    ) Pós-Graduação Stricto Sensu (mestrado e/ou doutorado) 

Instituição: __________________________________________________________________ 

Qual curso? _________________________________________________________________ 

Situação do curso: (   ) concluído        Ano de conclusão: _________ 

                             (   ) em andamento       Ano de início: _________ 

(   ) Outros cursos ____________________________________________________________ 

 

QUESTIONÁRIO 

21. Você já utilizou Histórias em Quadrinhos em suas aulas?  (  ) Sim (  ) Não. 

Em caso afirmativo responda as perguntas 2, 3 e 4. 

22.  Em qual(is) circunstâncias foram utilizadas?  

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

23.  De que formas foram utilizadas? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

24.  Houve aceitabilidade por parte dos alunos?  (   ) Sim (   ) Não. A que você atribui essa 

resposta? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

25.  Você considera que a utilização desse gênero textual em sala de aula pode contribuir com os 

processos de ensino e de aprendizagem? ( ) Sim ( ) Não. 

Justifique:__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Sobre a HQ que você acabou de ler, responda. 
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26.  Qual a sua opinião sobre o enredo? (  ) Bom (  ) Razoável (  ) Ruim. Justifique: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

27.  O enredo prende a atenção e faz com que o leitor deseje continuar com a leitura?  

(   ) Sim (   ) Não. Justifique: _______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

28.  Você conseguiu perceber na HQ o uso de outras linguagens além da língua materna?  

(   ) Sim  (   ) Não.  

Em caso afirmativo, responda 09 e 10. 

29.  Qual(is) a(s) linguagem(ns) que você identificou?_______________________________ 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

30.  Essa(s) linguagem(ns) está(ão) exposta(s) de forma adequada para um aluno de 8º ano?  

(   ) Sim (   ) Não. Por quê? 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

31.  Você teve alguma dificuldade de compreender determinado quadrinho da HQ?  

(   ) Sim  (   ) Não. A que você atribui essa dificuldade? 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

32.  Você conseguiu compreender o conteúdo Matemático apresentado na HQ? 

 (   ) Sim (   ) Não.  Justifique: _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Se você é professor de Matemática, responda de 13 a 17. 

33.  Você utilizaria essa HQ como apoio ao ensino de Triângulo? (   ) Sim  (   ) Não. Por quê? 

 ___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

34.  Em sua opinião, qual a melhor forma de utilizar essa HQ?  

(   ) Deixar que os alunos leiam sozinhos e, posteriormente, promover uma discussão em sala 

sobre o assunto relacionando com o livro didático.  

(   ) Realizar a leitura em sala, sendo utilizado paralelamente com o livro didático. 

(   ) Ministrar o conteúdo com o livro didático e sugerir a HQ como leitura complementar.  

(   ) Outra ____________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________ 

35.  Você identificou alguma parte do enredo, relacionada ao conteúdo Matemático, que precisa 

ser alterada e/ou acrescentada?  (   ) Sim  (   ) Não. 

Em caso afirmativo, responda 16. 

36.  Que parte do conteúdo você considera que necessite de mudança? Faça sua sugestão. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

37.  Você acha que a leitura de materiais que envolvam um enredo e um conteúdo matemático, 

pode contribuir para a compreensão desse conteúdo? (  ) Sim (   ) Não. Por quê? ________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Se você é professor de Língua Portuguesa, responda de 18 a 22. 

38.  Na sua opinião é possível o aluno relacionar com a seu cotidiano algum momento do 

enredo? (   ) Sim  (   ) Não. Em caso afirmativo, cite-os: 

_________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

39. Houve algum acréscimo de conhecimento ao que você já sabia, sobre o conteúdo matemático 

abordado?  

(  ) Sim  (   ) Não. Em caso afirmativo, cite-os: ____________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

40.  Você acha que a leitura dessa HQ pode contribuir para a compreensão dos alunos acerca do 

conteúdo matemático por ela abordado? (   ) Sim  (   ) Não.  

Por quê? _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

41.  Você considera que essa HQ contempla os elementos desse gênero? (   ) Sim   (   ) Não.  

Por quê? ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

42. Você acha que é possível utilizar essa HQ também nas aulas de Língua Portuguesa?  

(   ) Sim (   ) Não. Por quê?_____________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Sobre o Guia de Orientação, responda: 

43.  As orientações relacionadas à escrita, leitura e oralidade, são adequadas para alunos de 8
o 

ano em contextos educacionais? (  ) Sim (  ) Não. Justifique: 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

44.  Você utilizaria alguma orientação dessas em suas aulas? (   ) Sim  (   ) Não. Quais? Por quê? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

45.  Você tem alguma outra sugestão relacionada à leitura e/ou escrita e/ou oralidade?  

(    ) Sim (  ) Não.  Faça sua sugestão: ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

46.  Você considera que atividades que articulam Matemática e Língua Materna podem 

contribuir com a aprendizagem matemática? (   ) Sim   (   ) Não. Justifique: _____________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Se você tiver alguma observação com relação a HQ, seja relacionado ao enredo, aos elementos 

matemáticos, a linguagem ou correções ortográficas, entre outros, deve ser indicada abaixo, 

apontando o número da página e a posição do quadrinho na página. 
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APÊNDICE IV – Questionário III 

 

QUESTIONÁRIO PARA OS ALUNOS DO 8º ANO 

 

Sobre a HQ “Uma História de Três Lados” e todas as atividades desenvolvidas durante 

sua aplicação, responda as cinco perguntas abaixo: 

 

01. Sobre o enredo da HQ, você classifica-o como: 

(   ) ruim  (   ) bom  (   ) ótimo 

 

02. Sobre as aulas de Matemática com leitura da HQ, você classifica-as como: 

(   ) ruim  (   ) bom  (   ) ótimo 

 

03. Você compreendeu os conteúdos apresentados na HQ?  

(   ) Sim   (   ) Não   (   ) um pouco. 

 

04. Sobre o uso da HQ para o estudo de triângulos, você acha que: 

(   ) Ajudou na compreensão 

(   ) Não ajudou na compreensão 

(   ) Ajudou em parte 

 

05. Se os conteúdos apresentados na HQ tivessem sido apresentados em sala pelo 

modo tradicional, você os teria compreendido com mais facilidade?  

(   ) Sim    (   ) Não 
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APÊNDICE V – Atividade I  

 

ATIVIDADE AVALIATIVA SOBRE TRIÂNGULOS 

 

Questão 1 – Dois ângulos internos de um triângulo medem 28º e 60º. Logo, podemos afirmar 

que esse triângulo é: 

E) Equilátero 

F) Acutângulo 

G) Obtusângulo 

H) Isósceles 

 

Questão 2 - Em um triângulo, a medida de um ângulo externo é igual a 110º, e as medidas dos 

ângulos internos não adjacentes a ele, possuem uma diferença de 10º. Logo podemos afirmar 

que a medida dos ângulos internos desse triângulo é: 

E) 45º, 55º e 80º 

F) 50º, 60º e 70º 

G) 55º, 65º e 60º 

H) 40º, 70º e 70º 

 

Questão 3 - Sabendo que os triângulos ABC e DEF a seguir são congruentes e considerando que 

as medidas estão indicadas em centímetros, determine a medida do lado AB. 

 
E) 20 cm 

F) 25 cm 

G) 40 cm 

H) 45 cm 

 

Questão 4 - Determine a medida dos ângulos internos de um triângulo isósceles cujas medidas 

dos ângulos da base são expressas por 3x - 20º e x + 30º? 

E) 50º, 50º e 80º 

F) 55º, 55º e 70º 

G) 60º, 60º e 60º 

H) 40º, 40º e 100º 

 

Questão 5 - Em um triângulo equilátero, foram traçadas as três bissetrizes internas, que se 

cruzam no ponto T, chamado de incentro, conforme a figura abaixo. Logo, podemos afirmar que 

os valores de X e Y são, respectivamente: 



219 
 

 
E) 120º e 30º 

F) 100º e 40º 

G) 90º e 45º 

H) 150º e 15º 

 

Questão 6 - Um prédio foi construído a certa distância de um poste, porém em determinada hora 

do dia a sombra do prédio media 15 metros e a sombra do poste 3 metros. Considerando que o 

poste possui 5 metros de altura, qual a altura do prédio? 

 
E) 25 m 

F) 30 m 

G) 45 m 

H) 75 m 

 

Questão 7 - Uma rampa de inclinação constante tem 4 metros de altura na sua parte mais alta. 

Uma pessoa, tendo começado a subi-la, nota que após caminhar 12,3 metros sobre a rampa, está 

a 1,5 metros de altura em relação ao solo. Calcule quantos metros a pessoa ainda deve caminhar 

para atingir o ponto mais alto da rampa. 

 



220 
 

E) 18,45 metros 

F) 20,5 metros 

G) 30,75 metros 

H) 49,2 metros 

 

Questão 8 - As sombras de quatro árvores mediam, às 3h da tarde, 12 metros, 8 metros, 6 

metros e 4 metros. Sabendo a altura da maior árvore é 7,5 metros, qual a medida da altura da 

menor árvore? 

 
E) 1,5 metros 

F) 2,5 metros 

G) 3 metros 

H) 3,5 metros 

 

Questão 9 - Dois lados de um triângulo medem cada um 7cm. O comprimento do terceiro lado é 

um número natural, em centímetros. Analisando os possíveis valores para a medida do terceiro 

lado, qual o maior perímetro possível? 

E) 13 cm 

F) 20 cm 

G) 27 cm 

H) 28 cm 

 

Questão 10 - No triângulo ABC, a seguir, o segmento AM é mediana relativa a base BC. Com 

base nisso podemos afirmar que o perímetro desse triângulo é: 

 
E) 7 

F) 20 

G) 35 

H) 45 
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APÊNDICE VI – Atividade II 

 

ATIVIDADE COM RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

 

Leia com atenção a mini HQ “Acampamento”, abaixo, e responda as perguntas seguintes: 
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Responda: 

1. Explique como você resolveria esse problema. 

 

2. Supondo que a árvore menor tenha 1,8 m de altura e uma sombra de 1,5 m e que 

a sombra da árvore maior meça 2,25 m, é possível determinar a altura da maior 

árvore? De que forma? 

 

3. Encontre a altura da maior árvore considerando os dados da questão 2. 

 

4. Represente geometricamente o problema da altura da árvore apresentada na 

historinha lida.  

 

NOME DO ALUNO(A):__________________________________________________ 

 


