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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem como objetivo desenvolver, aplicar e analisar uma sequência 
didática para investigar como os alunos do terceiro ano do Ensino Médio de uma 
Escola Pública da Rede Estadual na cidade de São Bernardo do Campo no Estado 
de São Paulo resolvem sistemas de equações lineares 2X2 em que a abordagem 
proposta favorece a conversão e o tratamento de Registros de Representação 
Semiótica, aporte teórico de Duval (2009). Deste modo, elaborou-se uma sequência 
didática para que os alunos possam determinar a solução dos sistemas lineares de 
duas equações nas atividades propostas e em conexão com as diferentes formas de 
representação: algébrica, gráfica e na linguagem natural. No registro gráfico, utilizou-
se o software Geogebra. Após a aplicação, com suporte metodológico nos 
pressupostos da Engenharia Didática de Artigue (2010), foram analisados os 
protocolos de seis alunos participantes nas três sessões. Os resultados revelam 
como ocorreu a evolução desses alunos na resolução dos sistemas lineares 
propiciado pela atividade de conversão e tratamento dos registros de Representação 
Semiótica. Espera-se que esta pesquisa possa contribuir para a aprendizagem dos 
alunos no tema sistemas lineares e incentivar outros estudos deste objeto 
matemático nas pesquisas em Educação Matemática. 
 
Palavras-chave: Sistemas    Lineares.    Registros   de   Representação   Semiótica. 
                            Geogebra. 
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ABSTRACT 

 
This research aims to develop, implement and analyze a didactic sequence to 
investigate how the high school students of a public school in the city of São 
B
the proposed approach promotes the conversion and treatment of Registers of 
Semiotic Representation from Duval (2009). Therefore, we have presented an 
instructional sequence so that students can determine the solution of linear systems 
of two equations in the proposed activities and in connection with the different forms 
of representation: algebraic, graphical and natural language. On graphic record was 
used a software named Geogebra. After the application with methodological support 
of Didactic Engineering from Artigue (2010), we analyzed the protocols of six 
students participating in three sessions. The results reveal how evolution occurred 
from these students in solving linear systems, provided by the conversion activity and 
treatment the records of Semiotic Representation. It is hoped that this research will 
contribute to the learning of students in linear systems theme and encourage other 
studies of this mathematical object in research of Mathematics Education. 
 
Keywords: Linear Systems. Registers of Semiotic Representation. Geogebra. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O objetivo desta pesquisa é desenvolver, aplicar e analisar uma sequência 

didática para investigar de que forma os alunos do Ensino Médio conseguem 

resolver sistemas de equações lineares 2X2 em que a abordagem proposta favorece 

a conversão e o tratamento de registros de representação semiótica (Duval, 2009).  

Uma vez que, na prática docente percebe-se nos alunos concluintes do 

terceiro ano do Ensino Médio a dificuldade em resolver problemas de Matemática 

envolvendo sistemas de equações lineares. Estudos preliminares como pesquisas, 

artigos e documentos oficiais, confirmam essa dificuldade, embora na literatura 

específica existam diferentes formas de representação e resolução de sistemas de 

equações lineares. 

Nesse sentido, considera-se a importância do tema, sistemas de equações 

lineares, para a formação Matemática dos estudantes, bem como, sua expectativa 

de aprendizagem conforme o conteúdo no Ensino Fundamental II salientado nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (1998) do Terceiro (5ª e 6ª séries) e Quarto (7ª e 

8ª séries) ciclos e Currículo do Estado de São Paulo Ensino Fundamental–Ciclo II 

(2010). 

A teoria de Raymond Duval (2009) é o embasamento para o desenvolvimento 

de uma sequência didática envolvendo sistemas de equações lineares 2X2 visando 

a conversão e o tratamento dos registros de representação semiótica. 

A investigação contempla a representação algébrica, língua natural e gráfica, 

com o recurso do software Geogebra, dos sistemas de equações lineares 2X2, como 

forma de atingir a aquisição de conhecimentos, ou seja, a apreensão do objeto 

matemático. 

A sequência proposta para a resolução de sistemas consiste na conversão do 

registro da língua natural para o registro algébrico, do registro algébrico para 

resolução gráfica e do registro gráfico para o algébrico. Contempla, também, na 

resolução algébrica o tratamento e no registro gráfico o tratamento e a discussão 

dos sistemas lineares de acordo com a posição relativa das retas de cada equação 

que compõe o sistema. 



 

2 

 

A solução algébrica nem sempre é compreendida pelos alunos, conforme 

estudos citados. E a hipótese é: atividades que contêm conversão e o tratamento de 

registros de representação semiótica podem proporcionar condições favoráveis para 

a resolução de sistemas de equações lineares. 

Para responder a questão de pesquisa utilizou-se como metodologia os 

pressupostos da Engenharia Didática, buscando nas análises preliminares, 

considerações do referencial teórico, dos documentos oficiais e conhecimentos 

didáticos já desenvolvidos sobre o assunto. A seguir, com base nesses 

levantamentos, elaborou-se para a fase da concepção e análise a priori uma 

sequência didática aplicada em sala de aula aos alunos participantes da 

experimentação permitindo a observação, análise a posteriori e validação dessas 

situações. 

O trabalho completo está dividido em quatro capítulos e considerações finais, 

da seguinte forma: 

O primeiro capítulo aborda a problematização e as primeiras considerações, o 

problema, objetivo e a questão de pesquisa. 

O segundo capítulo trata no referencial teórico a teoria dos Registros de 

Representação Semiótica de Duval (2009) e como metodologia os pressupostos da 

Engenharia Didática. 

O terceiro capítulo elenca os estudos preliminares, com a análise dos 

documentos oficiais, a importância dos sistemas de equações lineares para a 

formação matemática dos estudantes, a revisão de estudos em que há três 

pesquisas e dois artigos com conteúdos ligados à pesquisa, e ainda, os Cadernos 

do Professor e do Aluno da Secretaria da Educação de São Paulo. 

O quarto capítulo, os procedimentos metodológicos, a descrição das 

atividades, análises a priori e posteriori e nossas análises das situações didáticas 

propostas. Constam também os protocolos dos alunos e anotações que contribuíram 

para nossas análises. 

A síntese dos resultados, as possíveis conclusões e sugestões a partir das 

análises de todas as etapas desta pesquisa, compõem as considerações finais. 
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CAPÍTULO 1 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 

 

Esse capítulo centra-se nas primeiras considerações: a trajetória profissional 

e acadêmica da autora; o problema, o objetivo e a questão de pesquisa. 

1.1. Primeiras considerações 

 

Considero interessante apresentar a minha trajetória acadêmica até a 

presente data, apesar das situações e contingências que envolveram o 

desenvolvimento da minha vida acadêmica, destaco os elementos correlacionados 

com o tema em questão. 

Em 1979, conclui o Ensino Médio e em seguida, em 1980 ingressei na 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras – Fundação Santo André - no curso de 

Bacharelado em Matemática com ênfase em Processamento de Dados. Assumi na 

Faculdade monitoria de Estatística, a convite do professor, experiência singular 

porque auxiliou-me intelectualmente, pois sinalizava que eu estava no caminho certo 

e financeiramente recebia um auxílio bolsa de estudo. 

Como não tinha interesse em trabalhar em informática e já com prazer de 

ensinar, ao término do curso de bacharelado em 1983, ingressei no curso de 

Licenciatura Plena em Matemática e sem saber, foi plantada a semente do fruto de 

hoje, minha escolha de vida: ser professora e poder fazer parte da formação de vida 

acadêmica de pessoas. 

Ao término do último ano da Licenciatura, em 1985, fui procurar estágio na 

escola na qual concluí o Ensino Médio e, para minha surpresa, mesmo estagiando, a 

Diretora ofereceu-me aulas de substituição de Matemática. Não tive medo, abracei a 

oportunidade e foi bom participar daquele momento: lecionando nas salas que há 

alguns anos atrás eu fora aluna.  

Quase concluída a graduação fui convidada para trabalhar em uma empresa 

na área de Recursos Humanos. Eu, formada, segui uma pós-graduação na área de 

Recursos Humanos, pensei que tinha encontrado o meu rumo. 
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Os anos foram passando e retornei a escola ministrando aulas noturnas. 

Percebi que me sentia realizada quando estava junto com os alunos. Gostava do 

que fazia. Com o tempo, as aulas noturnas fizeram parte de meus dias também. 

Passei pela escola pública e privada no Ensino Fundamental e Médio e 

lecionei para o seguimento de Jovens e Adultos da Prefeitura de São Bernardo do 

Campo - uma experiência rica de valorização pessoal. Atuo na rede pública estadual 

na cidade de São Bernardo do Campo há dezenove anos. 

Na busca da qualificação profissional, participei de cursos de 

aperfeiçoamento, oferecidos pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, 

em 2011 concluí o REDEFOR - Programa Rede de Formação de Professores 

Modalidade Especialização em Matemática para Professores do Ensino 

Fundamental II e do Ensino Médio pela Universidade Estadual de Campinas. 

O curso REDEFOR propiciou pesquisas que me conduziram ao Mestrado 

Profissional do Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação Matemática da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, no primeiro semestre de 2012, no 

grupo Tecnologias e Meios de Expressão em Matemática TecMEM, com a linha de 

pesquisa Tecnologias da Informação e Educação Matemática.  

1.2. Problema de pesquisa 

 

Um problema identificado nos Parâmetros Curriculares Nacionais do Terceiro 

e Quarto Ciclos - PCN1 (1998) é que nos últimos anos do Ensino Fundamental, os 

procedimentos “não algébricos” são deixados de lado na resolução de problemas, e 

a Álgebra é utilizada mesmo não sendo necessária. Os problemas não são 

desafiadores aos alunos e as situações trabalhadas privilegiam a aplicação da 

linguagem algébrica. 

É importante salientar que no quarto ciclo não se pode configurar o 
abandono da Aritmética, como muitas vezes ocorre. Os problemas 
aritméticos praticamente não são postos como desafios aos alunos deste 
ciclo; em geral, as situações trabalhadas pelos professores privilegiam a 
aplicação de conceitos algébricos. Pode-se até afirmar que os 
procedimentos “não-algébricos” (os que não utilizam equações, sistemas 
etc.) para resolver problemas são desestimulados nos últimos anos do 
ensino fundamental, mesmo em situações em que a álgebra não é 
necessária. (BRASIL, 1998, p. 83). 

 

                                                 
1
 Parâmetros Curriculares Nacionais da 5ª a 8ª Séries do Ensino Fundamental – PCN (1998). 



 

5 

 

Ainda de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais da 5ª a 8ª Séries 

do Ensino Fundamental (1998) sugere ao professor propor situações desafiadoras 

que instiguem nos alunos a análise e a interpretação, valorizando não somente a 

resolução algébrica. 

Na prática docente, percebe-se nos alunos concluintes do terceiro ano do 

Ensino Médio a dificuldade em resolver problemas de Matemática envolvendo 

sistemas de equações lineares. 

Nesse sentido Traldi (2002) reitera as dificuldades apresentadas pelos alunos 

na conversão da língua natural para a sentença matemática, na conversão de 

sentenças matemáticas para a sua representação gráfica e na resolução de 

sistemas de equações lineares. Observou não fazer parte das estratégias dos 

alunos o uso, na resolução dos sistemas lineares, o recurso gráfico. 

E Battaglioli (2008), em sua pesquisa, também inferiu sobre a necessidade da 

abordagem do tema com recurso gráfico, como possibilidade para diminuir as 

dificuldades presentes nos alunos para entender a solução do sistema linear, bem 

como sua classificação. 

Em relação às representações gráficas de sistemas lineares, há nas 

Orientações Curriculares para o Ensino Médio (2006), o destaque de sua 

importância em identificar os movimentos realizados pelo gráfico, quando se altera 

os parâmetros que representam os coeficientes da equação da reta.  Duval (1988), 

em seu artigo de interpretação global das propriedades figurais, alerta que toda 

movimentação em uma imagem gráfica gera modificação na expressão algébrica e 

por isso é necessário identificar todas as modificações conjuntas da imagem e da 

expressão algébrica, para diminuir a dificuldade de muitos alunos nas 

representações gráficas. 

Nessa forma, Almouloud e Bianchini (2005) analisam em seu artigo, a 

natureza dos erros de aprendizagem dos alunos na resolução de sistemas lineares 

como, por exemplo, dificuldades na diferenciação entre parâmetro e incógnita de 

sistemas lineares e na apresentação de soluções para sistemas indeterminados e 

impossíveis. Sugerem a criação de sequências de aprendizagem que favoreçam a 

diminuição dos erros. 

Jordão (2011), em seu trabalho, sugere o desenvolvimento de sequências 

didáticas com a representação gráfica como registro de partida, que propiciem a 
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discussão de sistemas lineares e contribuam para o entendimento do conjunto 

solução dos sistemas lineares. 

Para clarificar as ideias de Jordão, destacamos que no Currículo do Estado 

de São Paulo (2010) abordou-se a necessidade de trabalhar com os alunos 

conteúdos significativos. 

[...] o grande valor a ser cultivado é a apresentação de conteúdos 

significativos para os alunos. O significado é mais importante do que a 
utilidade prática, que nem sempre pode ser associada ao que se ensina 
(SEESP, 2010, p. 45).  

 

Outro ponto relevante na pesquisa Jordão (2011) é o uso de software na 

conversão da representação algébrica para o registro gráfico, contribuindo para a 

construção do conhecimento e nas atividades de simulação, experimentação e 

visualização. 

1.3. Objetivo  

 

Considerando os aspectos apresentados em conformidade com o conteúdo 

do Ensino Fundamental II salientado nos Parâmetros Curriculares Nacionais do 

Terceiro (5ª e 6ª séries) e Quarto ciclos (7ª e 8ª séries) do Ensino Fundamental 

(1998), Currículo do Estado de São Paulo (2010) e Orientações Curriculares para o 

Ensino Médio (2006), o objetivo desta pesquisa é desenvolver, aplicar e analisar 

uma sequência didática para investigar como os alunos do Ensino Médio 

conseguem resolver sistemas de equações lineares 2X2 em que a abordagem 

proposta favorece a conversão e o tratamento de registros de representação 

semiótica (Duval, 2009).  

Assim, a investigação contempla a representação algébrica, língua natural e 

gráfica, com o recurso do software Geogebra, dos sistemas de equações lineares 

2X2, como forma de atingir o objetivo de pesquisa. Para isso, elaborou-se uma 

sequência didática que possa permitir ao aluno transitar entre os registros da língua 

natural, algébrico e gráfico.  

A sequência proposta para a resolução de sistemas consiste na conversão do 

registro da língua natural para o registro algébrico, do registro algébrico para 

resolução gráfica e do registro gráfico para o algébrico. Contempla também nas 

resoluções algébrica e gráfica o tratamento e no registro gráfico a discussão dos 
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sistemas lineares de acordo com a posição relativa das retas de cada equação que 

compõe o sistema. 

A seguir, há algumas reflexões apoiadas na hipótese citada e a questão de 

pesquisa. 

1.4. Questão de pesquisa 

 

O trabalho de Battaglioli (2008), apresenta o desenvolvimento do tema 

sistemas lineares, contrapondo uma abordagem baseada no desenvolvimento de 

algoritmos e as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (2006) enfatiza a 

necessidade do abandono da simples aplicação de regras e fórmulas. Deve-se, 

portanto, proporcionar aos alunos experiências dirigidas a uma transição entre 

diferentes registros, favorecendo atividades de reflexão, análise e estabelecimento 

de relações. 

Desse modo, a sequência proposta para a resolução de sistemas lineares 

2X2 consiste na conversão do registro da língua natural para o registro algébrico e 

do registro algébrico para resolução gráfica. Também, contempla na resolução 

algébrica e gráfica o tratamento e no registro gráfico a discussão dos sistemas 

lineares de acordo com a posição relativa das retas de cada equação que compõe o 

sistema. 

Em conformidade com as Orientações Curriculares para o Ensino Médio 

(2006), o entendimento do significado de uma equação e de seu conjunto de 

soluções não é tão imediato para o aluno e esse fato é natural, pois apenas 

escrevendo uma equação não há garantia do entendimento do seu significado.  

Duval (2009) destaca a dificuldade de passagem de um sistema de 

representação para outro na maioria dos alunos. Desse modo, para o autor é 

importante o desenvolvimento de atividades visando a diversidade de sistemas de 

representação. 

A teoria de Duval (2009) desencadeou reflexões geradoras da questão: é 

possível que os alunos do Ensino Médio consigam resolver sistemas de 

equações lineares 2X2 em que a abordagem proposta favorece a conversão e o 

tratamento de registros de representação semiótica? 

Conforme as pesquisas citadas e Duval (2009), a hipótese é que atividades 

que consideram a conversão e o tratamento de registros de representação semiótica 
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podem proporcionar condições favoráveis para a resolução de sistemas de 

equações lineares. 

Considerando a questão de investigação e a hipótese de que as atividades 

com a conversão e o tratamento de registros de representação semiótica podem 

proporcionar condições favoráveis para a resolução de sistemas de equações 

lineares, elaborou-se uma sequência didática para permitir ao aluno determinar a 

solução dos sistemas lineares de duas equações das atividades propostas, em 

conexão com outras formas de representação, relacionando os coeficientes das 

equações das retas que compõe o sistema com a posição relativa dessas retas.  

No registro gráfico utilizou-se o software Geogebra, pois de acordo com os 

Parâmetros Curriculares Nacionais de 5ª a 8ª séries (1998) é importante considerar 

o fato de a computação gráfica permitir a exploração e a análise das alterações 

sofridas com as mudanças nos parâmetros de suas equações auxiliando a 

compreensão e o desenvolvimento de capacidades de expressão gráficas. 

O próximo capítulo explicita os fundamentos da Teoria dos Registros de 

Representação Semiótica de Duval (2009) e os pressupostos da Engenharia 

Didática Artigue (2010). 
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CAPÍTULO 2 

 

REFERENCIAL TEÓRICO E METODOLÓGICO 

  

Esse capítulo apresenta a Teoria dos Registros de Representação Semiótica 

de Duval (2009), e os pressupostos da Engenharia Didática Artigue (2010), suportes 

da pesquisa. 

2.1. Os registros de representação semiótica 

 

O apoio teórico desta pesquisa se baseia nos pressupostos da Teoria dos 

Registros de Representação Semiótica de Raymond Duval (2009), que destaca a 

importância dos registros de representação semiótica para a apreensão do 

conhecimento pelo aluno. 

Raymond Duval é filósofo e psicólogo de formação. Trabalhou de 1970 a 

1995 no Instituto de Pesquisa em Educação Matemática (IREM) de Estrasburgo, na 

França, onde desenvolveu estudos fundamentais relativos à Psicologia Cognitiva 

que, redundaram, dentre outras publicações, em sua obra Semiósis et Pensée 

Humaine (1995). Atualmente é membro da Universidade du Litttoral Côte d’Opale da 

França como professor emérito. 

Segundo Duval (2010), para estudar a aquisição do conhecimento 

matemático deve-se considerar os vários registros de representação semiótica: 

A matemática trabalha com objetos abstratos. Ou seja, os objetos 
matemáticos não são diretamente acessíveis à percepção, necessitando, 
para sua apreensão, o uso de uma representação. Nesse caso, as 
representações através de símbolos, signos, códigos, tabelas, gráficos, 
algoritmos, desenhos é bastante significativa, pois permite a comunicação 
entre os sujeitos e as atividades cognitivas do pensamento, permitindo 
registros de representação diferentes de um mesmo objeto matemático. 
(MACHADO, 2010, p. 169-170). 

 

Duval (2009) destaca a Matemática como uma atividade cognitiva 

diferenciada de outros domínios do conhecimento e, para o seu funcionamento, a 

representação semiótica é essencial ao desenvolvimento do pensamento 

matemático, por duas razões: em primeiro lugar – as possibilidades de tratamento 

matemático dependem do sistema de representação utilizado e em segundo lugar – 

a existência de grande variedade de representação semiótica utilizada em 
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Matemática como: figuras geométricas, escritas algébricas, representações gráficas 

e língua natural. 

Duval (2009) pontua a necessidade de uma abordagem cognitiva no ensino 

da Matemática em formação inicial, qual seja - não formar futuros matemáticos, nem 

instrumentalizá-los com elementos que só serão úteis muito mais tarde, mas sim 

contribuir para o desenvolvimento geral das suas capacidades de raciocínio, análise 

e visualização. 

Na perspectiva de Duval (2009), para assimilar o conhecimento matemático é 

necessário analisar o sistema de produção da representação semiótica desse 

conhecimento e a comunicação em matemática é embasada na utilização da 

representação semiótica ligada à maneira matemática de raciocinar e visualizar. 

Assim, a representação semiótica não é somente indispensável para fins de 

comunicação, como também necessária ao desenvolvimento da atividade 

matemática. 

Logo, as duas características requeridas pela Matemática como atividade 

cognitiva: a importância da representação semiótica e sua grande variedade de 

representações como as figuras geométricas, as escritas algébricas e formais, as 

representações gráficas e a língua natural. 

Segundo Duval (2009), existem dois tipos de transformações dos registros de 

representação semiótica: conversão e tratamento, representando os diferentes 

signos utilizados em Matemática. 

Uma conversão é uma transformação de uma representação, mudando de um 

registro para outro. Por exemplo, ao utilizar um gráfico cartesiano para representar 

um sistema de equações, realiza-se uma conversão do registro algébrico para o 

registro gráfico.  

O Quadro 1,  a seguir é um exemplo de conversão do registro algébrico para 

o registro gráfico utilizado nessa pesquisa. 

 

 

 

 

 

 



 

11 

 

Quadro 1: Exemplo de conversão do registro algébrico para o registro gráfico utilizado em 
nossa pesquisa. 

Registro Algébrico Registro Gráfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim sendo, a conversão é uma transformação externa em relação ao 

registro da representação de partida e é fundamental para o aprendizado, podendo 

favorecer a coordenação dos registros de representações, mesmo não sendo tão 

simples e imediata. 

Segundo Duval (2009), em duas representações de registros diferentes pode 

ser estabelecida, localmente, uma correspondência, associando os elementos 

significantes de cada um dos registros. Deve haver uma reorganização dos 

elementos do registro de partida, para obter o elemento correspondente do registro 

de chegada, denominada pelo autor de congruência das representações e não 

congruência quando não ocorre. 

O tratamento é uma operação efetuada dentro de um mesmo registro de 

representação. Por exemplo, ao multiplicar uma equação do sistema por um número 

real, diferente de zero, para escaloná-lo, realiza-se um tratamento no registro 

algébrico. Quando se utiliza um software de geometria dinâmica, efetua-se um 

tratamento no registro gráfico, ao movimentar a figura, mas ao reescrever o 

enunciado de uma atividade, de outra forma, aplica-se um tratamento na língua 

natural.  
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Exemplo de uma transformação do tipo tratamento utilizada em nossa pesquisa: 

       x – 2y = 3      (I) 

      2x – 4y = 7     (II) 

 

Multiplicando a equação (I) por -2 e somando-se com a segunda equação: 

       -2x + 4y = -6 

        2x – 4y =  7 

                 0 =  1 

 

Os registros utilizados na pesquisa nos quadros a seguir e na sequência de 

atividades mobilizam, pelo menos dois simultaneamente, em atendimento à 

recomendação de Duval (2009), para favorecer aprendizagem. 

 

 

Quadro 2: Exemplo de sistemas lineares 2X2 no registro na língua natural. 

 Registro Sistemas Lineares 

Língua natural A soma das idades de Maria e Ana é 25 anos. A 

soma da idade de Maria com o dobro da idade 

de Ana é 40 anos. Qual é a idade de cada uma? 

 

 

 
Quadro 3: Exemplo de sistemas lineares 2X2 no registro algébrico. 

Registro Sistemas Lineares 

 

Algébrico 

   

    x – 2y = 3 

    x + 2y = 7             
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Quadro 4: Exemplo de sistemas lineares 2X2 no registro gráfico. 

Registro Sistemas lineares 

Gráfico 

 

 

Duval (2009) identifica grupos diferentes de registros de representação 

semiótica e orienta a mobilização, no mínimo, de dois simultaneamente, ou com a 

possibilidade de mudança de registro a todo momento, a fim de efetivar a 

aprendizagem: “ [...] essa apreensão é significativa a partir do momento que o aluno 

consegue realizar tratamentos em diferentes registros de representação e passar de 

um a outro o mais naturalmente possível”. (MACHADO, 2010, p. 168). 

 
No primeiro grupo estão os “registros multifuncionais” com tratamentos não 

algoritmizáveis. Dentro desse grupo, há exemplos de representação discursiva os 

registros na língua natural, e não-discursiva as figuras geométricas planas ou em 

perspectivas. 

A seguir, o exemplo no Quadro 5 de registros multifuncionais nas 

representações discursiva e não-discursiva, embasado na classificação de Duval 

(2009). 

 

Quadro 5: Exemplos de registros multifuncionais nas representações discursiva e não-
discursiva, classificação de Duval (2009). 

 Representação 

discursiva 

Representação  

não-discursiva 

Registros 

Multifuncionais 

Língua natural: 

 

A soma das idades de 

Maria e Ana é 25 anos. 

Figura geométrica Plana: 
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No segundo grupo aparecem os “registros monofuncionais” com tratamentos 

algoritmizáveis. Na representação discursiva aparecem os sistemas de escritas 

numéricas, algébricas e simbólicas. Na representação não-discursiva constam os 

gráficos cartesianos. 

 O Quadro 6 apresenta exemplos de registros monofuncionais nas 

representações discursiva e não-discursiva, de acordo com a organização de Duval 

(2009). 

 

Quadro 6: Exemplos de registros monofuncionais nas representações discursiva e não-
discursiva, de acordo com a organização de Duval (2009). 

 Representação 

discursiva 

Representação  

não-discursiva 

Registros 

Monofuncionais 

Sistema de escrita 

algébrica: 

 

x + y = 25 

Gráficos cartesianos: 

 

 

 

 

 

Para a aprendizagem da Matemática, com o desenvolvimento das atividades 

cognitivas fundamentais, como a conceitualização, o raciocínio, a resolução de 

problemas e mesmo a compreensão de textos, se faz necessária a utilização de 

outros registros de representação, além da linguagem natural ou das imagens. 

Assim, para a apreensão de conhecimentos matemáticos, as tarefas de ensino não 

podem ser desenvolvidas em um mesmo registro. 

Para o autor, nos diferentes níveis de ensino de Matemática, percebe-se uma 

separação entre as representações que não possuem a mesma forma de sistema 

semiótico. 
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É importante ressaltar Duval (2009): a dificuldade de conversão de um 

sistema de representação para outro, ou a mobilização simultânea de vários 

sistemas de representação no mesmo percurso, para a maioria dos alunos. 

 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. Estes, frequentemente, não reconhecem o 
mesmo objeto através das representações que lhe podem ser dadas nos 
sistemas semióticos diferentes. (DUVAL, 2009, p.18). 

 

Em consonância com a utilização da teoria dos registros de representação 

semiótica de Raymond Duval (2009), dada à importância da conversão e tratamento 

de registros para abordagem do tema sistemas de equações lineares na construção 

do conhecimento do aluno, desenvolveu-se uma proposta de atividades orientada 

pelo referencial teórico acima exposto e fundamentada na metodologia da 

Engenharia Didática.  

2.2. A Engenharia Didática como metodologia 

 

Para responder a questão de pesquisa e validar a hipótese, atividades que 

consideram a conversão e o tratamento de registros de representação semiótica 

podem proporcionar condições favoráveis para a resolução de sistemas de 

equações lineares, utilizou como metodologia, a Engenharia Didática. 

A Engenharia Didática é caracterizada por Artigue2: “[...] como um esquema 

experimental baseado sobre realizações didáticas em sala de aula, isto é, sobre a 

concepção, a realização, a observação e a análise de sequências de ensino”. 

(ARTIGUE, 1988, citado por Machado, 2010, p. 235).                                                                                

A Engenharia Didática também é caracterizada pelo estudo de uma situação 

proposta e sua validação baseada na confrontação entre as análises a priori e a 

posteriori: 

A engenharia didática caracteriza-se também pelo registro dos estudos 
feitos sobre o caso em questão e pela validação. Essa validação da 
pesquisa é feita sobretudo internamente, pois ela se baseia na confrontação 
entre a análise a priori, que por sua vez, se apoia no quadro teórico, e a 
análise a posteriori. (MACHADO, 2010, p. 236). 
 

Segundo Machado (2010), existem dois níveis de engenharia didática:  

                                                 
2
 ARTIGUE, M. Ingénierie Didactique. Recherches en Didactique des Mathématiques. v.9, n.3.Pp 

281-308.Grenoble, 1988. 
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 As pesquisas de microengenharia, que têm por objeto o estudo de um 

determinado assunto, são localizadas e consideram a complexidade dos 

fenômenos de sala de aula. 

 As pesquisas de macroengenharia são aquelas que permitem compor a 

complexidade das pesquisas de microengenharia com a dos fenômenos 

ligados à duração nas relações ensino/aprendizagem. 

Machado (2010) observa no processo experimental da Engenharia Didática 

quatro fases organizadas no quadro abaixo: 

 

Quadro 7: Fases Engenharia Didática (adaptado de Machado, 2010). 

Primeira fase: análises preliminares 

para a concepção da engenharia. 

Feitas por meio de considerações 

sobre o quadro teórico didático geral e 

sobre os conhecimentos didáticos já 

adquiridos sobre o assunto. 

Segunda fase: concepção e análise 

a priori das situações didáticas. 

Orientada pelas análises preliminares 

delimita certo número de variáveis 

pertinentes do sistema sobre o qual o 

ensino pode atuar. Comporta uma 

parte de descrição e outra de previsão. 

Terceira fase: experimentação. Fase da realização da engenharia com 

uma população de alunos. Inicia-se no 

momento em que se dá o contato 

pesquisador/observador com os alunos 

objeto da investigação. 

Quarta fase: análise a posteriori e 

validação. É a confrontação das 

análises a priori e a posteriori. 

Apoia-se sobre todos os dados 

colhidos durante a experimentação 

constante das observações realizadas, 

durante cada sessão de ensino, nas 

produções dos alunos e na análise a 

priori. 

Nesta fase que se validam ou refutam 

as hipóteses levantadas no início da 

engenharia. 
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Nessa pesquisa utilizam-se as fases: 

 

Estudos preliminares: 

 Fundamentação teórica. 

Os registros de representação semiótica na teoria de Duval (2009), embasam 

o desenvolvimento da pesquisa com elementos que auxiliem os alunos a 

resolverem sistemas de equações lineares. 

 Análise dos documentos oficiais. 

Análise nos documentos oficiais da indicação de pareceres e metodologia que 

abordem sistemas de equações lineares. 

 Revisão literária. 

Estudo de trabalhos e artigos para coleta de contribuições para o 

aprimoramento da pesquisa. 

 Análise de livros didáticos. 

Analise dos livros didáticos para saber a abordagem dada na resolução de 

sistemas, com foco nas diferentes formas de registros utilizados. 

 

Sequência didática. 

Elaborou-se uma sequência didática para alunos no 3º ano do Ensino Médio 

para contemplar a resolução de sistemas de equações lineares 2X2, focando a 

mudança de registros e a priorização da resolução gráfica, com utilização do 

software Geogebra. 

 

Análise a priori. 

Gerou-se uma análise a priori da atividade proposta. 

Experimentação. 

Registro dos dados observados na aplicação da sequência didática. 

Análise a posteriori e validação. 

Análise das produções dos alunos, comparando com a análise a priori, e 

apresentou-se as conclusões. 

 

O capítulo a seguir trata dos estudos preliminares sobre o tema sistemas 

lineares. 
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CAPÍTULO 3 

 

ESTUDOS PRELIMINARES 

 

Este capítulo apresenta as orientações, em documentos oficiais, sobre o tema 

sistemas lineares, bem como estudos sobre sua importância para a formação 

matemática dos estudantes, apresentando também a revisão de estudo e análise de 

livros didáticos. 

3.1. Análise dos documentos oficiais. 

 

Examinou-se orientações, em documentos oficiais, sobre o tema sistemas de 

equações lineares. As Orientações Curriculares para o Ensino Médio (2006) 

destacam que merecem ser trabalhados na escola dois aspectos – o estudo das 

propriedades geométricas de uma figura com base em uma equação (a geometria 

sob o olhar da álgebra) e os números (x,y) solução de uma equação por meio das 

propriedades de uma figura geométrica (álgebra sob o olhar da geometria). 

Para uma articulação significativa para o aluno entre a álgebra e a geometria 

é relevante inserir o trabalho de leitura com interpretação e compreensão das figuras 

geométricas, via equações e o entendimento de equações via figuras geométricas. A 

simples apresentação de equações sem fundamentos em raciocínios lógicos devem 

ser abandonadas, bem como evitar o excesso de memorizações. 

É importante ressaltar, nas Orientações Curriculares para o Ensino Médio 

(2006), o comentário de que o entendimento do significado de uma equação e de 

seu conjunto de soluções não é tão imediato para o aluno e esse fato é natural, pois 

apenas escrever uma equação não garante o entendimento do seu significado. 

O mesmo documento indica o estudo das equações da reta, com foco no 

significado geométrico de seus parâmetros, ou seja, perceber os movimentos 

realizados pelo gráfico, quando alterados seus coeficientes. Essa relação entre os 

coeficientes de pares de retas deve ser construída e não simplesmente apresentada. 

As Orientações Curriculares para o Ensino Médio (2006) apontam, também, 

que a resolução de sistemas de equações significa interpretar, sob o ponto de vista 

geométrico, as posições relativas de retas. É o entendimento de formas geométricas 

via álgebra.  
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No estudo de sistemas de equações, além de trabalhar a técnica de 
resolução de sistemas, é recomendável colocar a álgebra sob o olhar da 
geometria. A resolução de um sistema 2X2 de duas equações e duas 
variáveis pode ser associada ao estudo da posição relativa de duas retas no 
plano. Com operações elementares simples, pode-se determinar a 
existência ou não de soluções desse sistema, o que significa 
geometricamente os casos de intersecção/coincidência de retas ou 
paralelismo de reta. 
(BRASIL, 2006, p. 77). 

                           

É importante observar, nesse documento, o destaque da valorização do 

raciocínio matemático na discussão dos conteúdos e o abandono da simples 

aplicação de regras e fórmulas e, para tanto, aborda a existência de softwares que 

instigam a exploração e construção de conceitos matemáticos por permitir aos 

alunos fazerem experimentos, testar hipóteses, esboçar conjecturas e criar 

estratégias para resolver problemas. 

Esses programas são caracterizados por – conter certo domínio do saber 

matemático – oferecer diferentes representações para um mesmo objeto matemático 

– possibilita a expansão de sua base de conhecimento por meio de macro 

construções – permite a manipulação dos objetos que estão na tela. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais de 5ª a 8ª séries (1998) recomendam o 

trabalho dos sistemas de equações do primeiro grau no quarto ciclo, sendo desejado 

ampliar o grau de compreensão dos conhecimentos envolvidos, destacando como 

conceito e procedimento: 

 

A resolução de situações problema por meio de um sistema de equações do 
primeiro grau, construindo diferentes procedimentos para resolvê-lo, 
inclusive e da representação das equações no plano cartesiano, discutindo 
o significado das raízes encontradas em confronto com a situação proposta 
(BRASIL, 1998, p.88). 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais de 5ª a 8ª séries (1998), observam 

também que o processo de ensino e de aprendizagem de Matemática com a 

utilização dos recursos tecnológicos apresenta contribuições à medida que: 

. relativiza a importância do cálculo mecânico e da simples manipulação 
simbólica, uma vez que por meio de instrumentos esses cálculos podem ser 
realizados de modo mais rápido e eficiente; 
. evidencia para os alunos a importância do papel da linguagem gráfica e de 
novas formas de representação, permitindo novas estratégias de 
abordagem de variados problemas; 
. possibilita o desenvolvimento, nos alunos, de um crescente interesse pela 
realização de projetos e atividades de investigação e exploração como parte 
fundamental de sua aprendizagem; 
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. permite que os alunos construam uma visão mais completa da verdadeira 
natureza da atividade matemática e desenvolvam atitudes positivas diante 
de seu estudo. (BRASIL, 1998, p. 43). 

 

Outro aspecto pertinente nos Parâmetros Curriculares Nacionais de 5ª a 8ª 

séries (1998) é o fato de a computação gráfica possibilitar a exploração e a análise 

do comportamento de gráficos, ou seja, das alterações sofridas com as mudanças 

nos parâmetros de suas equações, sendo considerados aspectos importantes, pois 

auxiliam a compreensão e o desenvolvimento de capacidades de expressão 

gráficas.   

Por isso, o uso da computação gráfica é uma ferramenta que auxilia o 

professor na sala de aula pela rapidez e o aumento do número de experimentações, 

porém, somente sua aplicação não garante a apreensão do conhecimento pelo 

aluno. 

Assim, é importante salientar o uso de diferentes procedimentos para resolver 

um sistema de equações do primeiro grau 2X2, incluindo a representação das 

equações, que formam o sistema, no plano cartesiano, discutindo o significado das 

soluções encontradas.  

Tal fato é reforçado nas Orientações Educacionais Complementares aos 

Parâmetros Curriculares Nacionais Ensino Médio - PCN+ (2002), o qual afirma que 

se deve construir uma conexão entre as diferentes linguagens, associando situações 

e problemas geométricos às suas correspondentes formas algébricas e 

representações gráficas e vice versa.  

Por fim, os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio – PCNEM 

(1999) observam que aprender Matemática no Ensino Médio deve ser mais do que a 

memorização de resultados e a presença da tecnologia pode ajudar a propiciar isso: 

[...] a presença da tecnologia nos permite afirmar que aprender Matemática 
no Ensino Médio deve ser mais do que memorizar resultados dessa ciência 
e que a aquisição do conhecimento matemático deve estar vinculada ao 
domínio de um saber fazer Matemática e de um saber pensar matemático. 
(BRASIL, 1999, p. 252). 

 

Desenvolveu-se a sequência de atividades, fundamentada nos documentos 

acima e amparadas na teoria de Duval (2009). Valorizou-se o desenvolvimento de 

conceitos matemáticos com o recurso do software Geogebra, possibilitando um 

grande número de experimentações, pautado, em especial na mudança dos 
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parâmetros representados pelos coeficientes das equações de cada reta que forma 

o sistema linear.  

3.2. Importância dos Sistemas de Equações para a formação matemática dos 
estudantes 

 

A Álgebra constitui uma das grandes áreas da Matemática e segundo Ponte 

(2009), as origens da Álgebra estão na formalização e na sistematização de técnicas 

usadas na Antiguidade no Egito, Babilônia, China e na Índia, como por exemplo, o 

célebre papiro de Amhes/Rhind3 (1650 a.C.), um documento matemático que 

apresenta a resolução de diversos problemas cujas origens têm cunho algébrico. 

Pouco a pouco o conceito de equação é definido e a Álgebra começa a ser 

entendida como o estudo da resolução de equações. Diofanto (200 – 284), um autor 

da antiguidade, considerado por muitos o fundador da Álgebra, desenvolve diversos 

métodos para a resolução de equações e sistemas de equações, em um estilo de 

linguagem conhecido como “sincopado”, onde os enunciados dos problemas, que 

tinham começado expressos em linguagem natural, passam a incluir pequenas 

abreviações. 

O termo “Álgebra” só surge alguns séculos mais tarde (790-840), em um 

trabalho de al-Khwarizmi,  para  designar a operação de “transposição de termos”, 

essencial na resolução de uma equação. 

Os objetos fundamentais da Álgebra, por muitos anos, foram as expressões e 

equações. Hoje em dia, no centro da Álgebra estão relações matemáticas abstratas 

que tanto podem ser expressas por equações, inequações e sistemas de equações 

do 1º e 2º graus ou funções, como podem ser representadas por outras estruturas, 

por operações ou relações em conjuntos, utilizando símbolos em uma linguagem 

própria, a linguagem algébrica. 

 A simbologia algébrica ganha vida própria e torna-se poderosa ferramenta 

para a resolução de problemas.   No entanto, esta grande potencialidade do 

simbolismo é também sua grande fraqueza.  Esta vida própria tem tendência a 

desligar-se dos referentes concretos iniciais e corre o sério risco de se tornar 

                                                 
3
  1650 a.C. é  data aproximada do papiro Rhind (ou Ahmes) um texto matemático na forma de 

manual prático que contém 85 problemas copiados  pelo escriba Ahmes. O papiro foi adquirido no 
Egito pelo egiptólogo A. Henry Rhind, sendo mais tarde comprado pelo Museu Britânico. O papiro 
Rhind foi publicado em 1927. Fonte: Eves (2008). 
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incompreensível para o aluno, transformando a Matemática em um jogo de 

manipulação, pautado pela prática repetitiva de exercícios envolvendo expressões 

algébricas. 

Recentemente, a partir dos anos 80, outra visão da Álgebra emergiu em 

relação ao que deve ser incluído no que se ensina, neste campo, na Educação 

Básica e no Ensino Médio: a caracterização do pensamento algébrico. O 

pensamento algébrico é manifestado quando, por meio de conjecturas e 

argumentos, se estabelecem generalizações sobre dados e relações matemáticas, 

expressas em linguagens formais. 

E, Ponte (2009) destaca que o grande objetivo do estudo da Álgebra é 

desenvolver o pensamento algébrico dos alunos, incluindo a capacidade de lidar 

com sistemas de equações de 1º e 2º graus, favorecendo a interpretação e o uso de 

forma criativa dos símbolos matemáticos, na descrição de situações, na resolução 

de problemas, promovendo o raciocínio abstrato. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais 5ª a 8ª séries (1998) pontuam a 

importância dos sistemas de equações para a formação matemática dos estudantes 

para o desenvolvimento do pensamento algébrico, por meio da exploração de 

situações de aprendizagem que levem o aluno a: 

. reconhecer que representações algébricas permitem expressar 

generalizações sobre propriedades das operações aritméticas, traduzir 
situações-problema e favorecer as possíveis soluções; 

.  traduzir informações contidas em tabelas e gráficos em linguagem 

algébrica e vice-versa, generalizando regularidades e identificar os 
significados das letras; 

.  utilizar os conhecimentos sobre as operações numéricas e suas 

propriedades para construir estratégias de cálculo algébrico  
(BRASIL, 1998, p. 64). 

  

Acredita-se que o estudo dos sistemas de equações, como parte integrante 

do estudo da Álgebra, de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais 5ª a 8ª 

séries (1998), quando neles se tem que: 

[...] o estudo da Álgebra constitui um espaço bastante significativo para que 
o aluno desenvolva e exercite sua capacidade de abstração e 
generalização, além de lhe possibilitar a aquisição de uma poderosa 
ferramenta para resolver problemas. (BRASIL, 1998, p. 115). 

 

Segundo Ponte (2009), o estudo de sistemas de equações do primeiro grau, 

de equações do segundo grau e inequações do primeiro grau proporciona aos 
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alunos um conjunto de ferramentas para a modelação de situações da realidade, 

além de contribuir para desenvolver a sua capacidade de utilizar da linguagem 

algébrica o seu raciocínio matemático e a sua capacidade de resolver problemas.   

Segue a revisão de estudos que contribuíram para a pesquisa. 

3.3. Revisão de estudo 

 

Para este estudo, selecionou-se três pesquisas, dois artigos e os Cadernos 

do Professor (2013) e do Aluno (2013) da Secretaria da Educação de São Paulo. 

  

Jordão (2011), na pesquisa com o tema “Um estudo sobre a resolução 

algébrica e gráfica de Sistemas Lineares 3X3 no 2º ano do Ensino Médio” 

desenvolveu, aplicou e analisou uma sequência didática, valendo-se dos registros 

algébricos e gráficos na resolução de sistemas lineares 2D e 3D, com o software 

Winplot. 

A autora comenta que a abordagem utilizada viabilizou aos alunos a 

compreensão dos resultados obtidos e não apenas o desenvolvimento de 

algoritmos, contemplando o tratamento e a conversão dos registros.  

Constatou que o uso do software na conversão do registro algébrico para o 

gráfico contribui para a construção do conhecimento. 

 

Battaglioli (2008), no trabalho intitulado “Sistemas Lineares na segunda série 

do Ensino Médio: um olhar sobre os livros didáticos” analisa a abordagem do tema 

em três livros didáticos do Ensino Médio, aprovados pelo Programa Nacional do 

Livro Didático para o Ensino Médio (PNLEM4, 2007), acreditando na importância da 

conversão de registros para a construção do conhecimento pelo aluno. Verificou nos 

livros didáticos os tipos de registros de representação utilizados em relação aos 

sistemas lineares e quais conversões de registros foram utilizadas nos exercícios 

resolvidos e propostos. 

A autora conclui que, nos livros didáticos analisados há a exploração tímida 

da mudança de conversão de registros, como também uma predominância da 

conversão do registro da língua natural para o algébrico. Foi encontrado apenas um 

                                                 
4
 Implantado em 2004, pela Resolução nº 38 do FNDE, o Programa Nacional do Livro Didático para o 

Ensino Médio (PNLEM) prevê a universalização de livros didáticos para os alunos do ensino médio 
público de todo o país. 
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exercício no sentido contrário dessa conversão. Observou, ainda, a escassez de 

exercícios resolvidos ou propostos que sugerissem conversões do registro gráfico 

para o algébrico, do algébrico para o da língua natural e do gráfico para o da língua 

natural. 

Acreditamos que o registro gráfico deveria ser mais explorado, pois ele 
poderia contribuir para que os alunos tivessem maior facilidade não só para 
entender o conjunto solução de um sistema linear, mas também para 
classificá-lo e discuti-lo quando necessário. Assim sendo, a abordagem 
desse tema não ficaria apenas no desenvolvimento dos algoritmos, mas o 
aluno poderia analisar e melhor compreender os resultados obtidos. 
(BATTAGLIOLI, 2008, p. 108). 

 

Traldi (2002), no estudo intitulado “Sistemas de inequações do primeiro grau: 

uma abordagem do processo ensino aprendizagem focando os registros de 

representações” inferiu que atividades com olhar no tratamento, na conversão e na 

coordenação entre os registros de representação do objeto matemático, sistema de 

inequações do primeiro grau, contribuem no processo de ensino e de aprendizagem, 

favorecendo a diminuição das dificuldades apresentadas, com alunos concluintes do 

Ensino Médio. O autor destaca a importância do conceito para a resolução de 

problemas de Programação Linear. 

 

Examinou-se o Caderno do Professor (2013) e o Caderno do Aluno (2013) da 

Secretaria da Educação de São Paulo, pois mesmo não sendo livro didático, estão 

presentes no Currículo do Estado de São Paulo (2010) vigente, sendo utilizados na 

escola onde se desenvolveu a pesquisa. 

Há nos Cadernos do Professor e do Aluno, no capítulo relacionado a sistemas 

de equações lineares, o registro em língua materna, como registro de ponto de 

partida, abordado na maioria dos exercícios, com destaque para a leitura e 

compreensão do texto, com elementos necessários para a elaboração da equação 

matemática que represente a situação. Os tratamentos necessários para a resolução 

de sistemas foram efetuados no registro algébrico.  

Não se observa a abordagem do registro gráfico nos Cadernos do Professor 

(2013) e do Aluno (2013). E, no Caderno do Aluno (2013), verifica-se, em situações 

com ponto de partida no registro algébrico, o tratamento e a resposta foram feitos no 

mesmo registro. 
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Apresenta-se na Figura 1, um sistema de equações lineares 2X2 com ponto 

de partida no registro na língua natural, tratamento algébrico e resposta na língua 

natural presente no Caderno do Professor (2013). 

 

Na Figura 2, evidencia-se no Caderno do Aluno (2013), um sistema de 

equações lineares 2X2 no registro algébrico com o tratamento e resposta no mesmo 

registro. 
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Figura 1: Apresentação de um sistema de equações lineares 2X2 com ponto de partida  
               no registro na língua natural, tratamento algébrico e resposta na língua natural. 

 

 

 

Fonte: Caderno do Professor: Matemática, Ensino Médio – 2ª Série, volume 2 
(SEESP, 2013, p. 29). 
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Figura 2: Sistema de equações lineares 2X2 no registro algébrico com o tratamento e resposta 
                no mesmo registro.  

 

 

 

               
Fonte: Caderno do Aluno: Matemática, Ensino Médio – 2ª Série, volume 2 
(SEESP, 2013, p. 36). 

 

O artigo “Gráficos e equações: a articulação de dois registros5” (Duval, 1988), 

estuda a abordagem das representações gráficas e algébricas presentes no 

desenvolvimento das atividades. O autor faz um alerta para as pesquisas sobre 

                                                 
5
 Tradução: Méricles Thadeu Moretti. REVEMAT, eIssn 1981 - 1322, Florianópolis (SC), v. 6, n.2, p. 

96-112, 2011. 
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representações gráficas - a dificuldade da articulação entre os registros de 

representação gráfica e algébrica. Conclui, com base em um estudo com 105 alunos 

do seconde6: a dificuldade é gerada pela falta de conhecimento das regras de 

correspondência semiótica entre os dois registros. Assim, a representação gráfica se 

torna, para muitos alunos, uma representação obscura. É comum a passagem do 

registro algébrico para o gráfico, substituindo ponto a ponto na equação; porém, 

essa abordagem não é adequada e a dificuldade surge na passagem inversa do 

registro gráfico para o algébrico. 

A abordagem correta, segundo Duval (1988), é a interpretação global das 

propriedades figurais e, justifica: as características geradas pela imagem, formada 

por um traço no registro gráfico, representam um objeto descrito por uma expressão 

algébrica. Por exemplo, a inclinação da reta, no registro gráfico, deve ser 

relacionada a um coeficiente na equação algébrica. Assim, toda modificação de uma 

imagem gera modificação na expressão algébrica correspondente, determinando 

uma variável visual para a interpretação gráfica. Sendo necessário, portanto, 

reconhecer todas as alterações possíveis dessa imagem e seu efeito na expressão 

algébrica.  

É importante, deste modo, identificar todas as modificações pertinentes 
possíveis desta imagem, quer dizer, ver as modificações conjuntas da 
imagem e da expressão algébrica: isto significa proceder a uma análise de 
congruência entre dois registros de apresentação de um objeto ou de uma 
informação. Com esta abordagem não estamos mais na presença da 
associação “um ponto – um par de números”, mas na presença da 
associação “variável visual de representação – unidade significativa da 
expressão algébrica”. (DUVAL, 1988 in REVEMAT, 2011, p. 96-112). 
 

É importante perceber, segundo Duval (1988), que a abordagem de 

interpretação global se torna imprescindível quando precisamos sair da 

representação gráfica para encontrar, por exemplo, a equação correspondente. Em 

contrapartida, a abordagem ponto a ponto é inoperante, por tirar a atenção do 

principal – as variáveis visuais, não favorecendo a abordagem da interpretação 

global que em geral, é deixada de lado no ensino, justificando, segundo Duval 

(1988) a dificuldade de muitos alunos nas representações gráficas. 

 

                                                 
6
  N. do tradutor. No ensino básico francês, seconde corresponde ao 10º ano de escolaridade. Depois 

da série de seconde, tem-se as séries premier e terminale. Essas três séries correspondem 
aproximadamente as três séries do Ensino Médio no Brasil. 
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O artigo “O erro ligado ao ensino/aprendizagem de sistemas lineares” 

(Almouloud e Bianchini, 1996), aborda a natureza dos erros dos alunos no processo 

de aprendizagem de sistemas lineares. A proposta foi aplicada em 1995 para alunos 

de uma classe do primeiro ano da turma de Ciências da Computação da PUC-SP. 

Os autores destacam, no processo de ensino e de aprendizagem, a importância da 

análise do erro dos alunos, pois permite ao professor se orientar no prosseguimento 

do ensino, podendo focar o problema sob outro aspecto, a fim de os alunos 

entenderem o conceito estudado e superar seus erros. 

Apontam, como erros frequentes na aprendizagem de sistemas lineares, por 

exemplo, a confusão entre parâmetro e incógnita e soluções inadequadas para 

sistemas indeterminados. 

O aluno apresenta dificuldade em diferenciar parâmetro de incógnita, quando 

os dois estão presentes, não sabendo o que devem determinar no sistema linear. 

Os autores identificam dificuldade maior em encontrar as soluções de 

sistemas indeterminados do que em determinados, devido à dificuldade de 

apresentarem a solução de uma incógnita em função de outra. 

Nos sistemas impossíveis, a dificuldade se apresenta quando é colocado 

“resolva o sistema linear”, pois é difícil para o aluno concluir que ele possa ser sem 

solução. Os alunos entendem: se há uma comanda para resolver, eles devem 

encontrar uma resposta numérica. 

(Almouloud e Bianchini, 1996), identificam com relação aos erros dos alunos: 

[...] percebe-se que existe uma falha na fase de institucionalização do saber, 
cujo papel é do professor. Notamos que o aluno faz confusão sobre o que é 
“ser solução” de um sistema linear, ignora o fato que deve satisfazer todas 
as equações e isto é muito claro através do teste. 
(ALMOULOUD e BIANCHINI 1996, p. 223). 

 

Os autores propõem com relação a esses erros “uma solução seria o 

professor continuar a institucionalização por mais tempo, até o aluno ter assimilado o 

que deverá ser aprendido” (ALMOULOUD e BIANCHINI, 1996, p. 223). 

Com relação à confusão entre parâmetro e incógnita, os autores sugerem 

propostas de exercícios que necessitem de reflexão inicial sobre os métodos 

utilizados. 

Almouloud e Bianchini (1996) concluem que, para ter uma aprendizagem em 

Matemática, o professor deve fazer o aluno agir e envolver-se, fugindo de aulas 

somente expositivas, com teoremas, definições e demonstrações. Indicam a criação 
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de sequências de aprendizagem que possibilitem ao aluno refletir. O professor deve 

procurar situações, que por meio de mecanismos psicológicos, favoreçam ao aluno 

a construção do seu próprio conhecimento. 

A seguir apresentaremos nossa análise dos livros didáticos. 

3.4. Análise de livros didáticos. 

 

É importante analisar os livros didáticos para verificar em quais registros de 

representação semiótica estão apresentadas o objeto de pesquisa sistemas de 

equações lineares 2X2 e como estão presentes as atividades de conversão e 

tratamento nos exemplos, nos exercícios resolvidos e propostos.    

Três livros didáticos foram analisados com olhar nas considerações feitas por 

Duval (2009), apresentadas na fundamentação teórica e nas Orientações 

Curriculares para o Ensino Médio (2006). 

Nesse sentido, Battaglioli (2008), na sua análise sobre livros didáticos, aponta 

que para atender os objetivos de ensino de Matemática, no Ensino Médio, o 

conteúdo deve ser abordado de maneira diversificada, utilizando linguagem materna, 

símbolos matemáticos, gráficos e tabelas.  

O primeiro livro examinado foi Ribeiro (2010), cuja escolha é por ser utilizado 

na escola em que foi aplicada a nossa sequência de atividades, aprovado no PNLD7. 

O autor inicia o capítulo com o registro algébrico de um sistema 2X2, para em 

seguida, associar com os conceitos de sistema de equações lineares a matrizes.  

As Orientações Curriculares para o Ensino Médio (2006) alertam para que 

abandone a resolução de sistemas lineares com a utilização de matrizes, pois o 

procedimento é apresentado sem demonstração ou justificativa e, portanto, de 

pouco significado para o aluno. 

O autor segue com a classificação de sistemas lineares (Figura 3) na língua 

natural. 

 

 

 

                                                 
7
 As escolas da rede pública de ensino recebem, periodicamente, as obras referentes ao Programa 

Nacional do Livro Didático – PNLD (nota contida no livro analisado).  Na escola pesquisada o período 
é o triênio 2012 a 2014. 
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Figura 3: Classificação de um sistema linear no registro na língua natural. 

 

 Fonte: Matemática: Ciência, Linguagem e Tecnologia, Ribeiro, 2010, p.165. 

 

Ribeiro (2010) apresenta exemplos no registro algébrico, já com as possíveis 

soluções, tendo-se a conversão para o registro gráfico (Figura 4). Verifica-se, em um 

único exemplo na Figura 4, o destaque do autor sobre a proporcionalidade entre 

duas equações, sem explorar as consequências no seu registro gráfico. 

Na Figura 4, abaixo, o autor exemplifica sistemas lineares 2X2 no registro 

algébrico com conversão para o registro gráfico e discute os sistemas lineares na 

representação gráfica de acordo com a posição das retas que representam as 

equações dos sistemas. 
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Figura 4: Classificação de um sistema linear nos registros algébrico e gráfico. 

 

    Fonte: Matemática: Ciência, Linguagem e Tecnologia, Ribeiro, 2010, p.165. 

 

Ribeiro (2010) apresenta um problema na língua natural, converter para o 

registro algébrico, em que são efetuados tratamentos no método da substituição e 

faz a conversão para o registro gráfico (Figura 5). 
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Figura 5: Apresentação de um sistema linear no registro na língua natural e resolução  
               no registro algébrico e gráfico. 

 

 

Fonte: Matemática: Ciência, Linguagem e Tecnologia, Ribeiro, 2010, p.166. 

 

Após análise do livro de Ribeiro (2010), observou-se, na sequência de 

exercícios resolvidos e propostos, a abordagem do registro de partida na língua 

natural ou no registro algébrico. Em situação alguma é solicitada resolução gráfica e 

a relação dos coeficientes das equações com a sua representação gráfica é 

timidamente abordada.  

 

Como segundo livro a ser analisado, escolheu-se Dante (2011), por ser um 

dos livros examinados por Battaglioli (2008), observando que, como os alunos já 

tiveram contato com sistemas lineares de duas equações e duas incógnitas, nas 

séries finais do Ensino Fundamental, foi necessário a retomada do conteúdo, para 

que os conhecimentos prévios estivessem claros e disponíveis na estrutura cognitiva 

do aluno visando contribuir para uma aprendizagem significativa. 
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Dante (2011) inicia o capítulo intitulado “Sistemas Lineares 2X2”, valendo-se 

do método da adição, efetuando tratamentos no registro algébrico, a fim de 

determinar a solução dos três sistemas apresentados (Figura 6). 

 

 Figura 6: Registro algébrico de sistemas lineares 2X2, tratamento pelo método da adição. 

 

Fonte: Matemática: Contexto e Aplicações, Dante, 2011, p.147. 
 
 

O autor trabalha a seguir a representação gráfica dos três sistemas lineares 

2X2 apresentados na Figura 6 e discute a solução de acordo com a posição relativa 

das retas que representam o sistema de equações (Figura 7). 
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Figura 7: Registro gráfico e classificação dos sistemas lineares 2X2 de acordo com a posição 
relativa das retas representadas pelo sistema de equações. 
 

 

 Fonte: Matemática: Contexto e Aplicações, Dante, 2011, p.148. 

 

 

A seguir, Dante (2011) apresenta a classificação de um sistema linear 2X2, 

ocorrendo a proporcionalidade, ou não, entre os coeficientes de suas equações e de 

seus termos independentes (Figura 8).  
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Figura 8: Registro na língua natural e algébrico - classificação dos sistemas lineares 2X2 observando  

                 os coeficientes das equações. 

 

Fonte: Matemática: Contexto e Aplicações, Dante, 2011, p. 148 e 149. 

 

Dante (2011) apresenta dois exemplos de sistemas lineares no registro 

algébrico, classificando pela existência, ou não, da proporcionalidade entre os 

coeficientes das incógnitas e dos termos independentes das equações (Figura 9).  
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Figura 9: Registro Algébrico – Exemplo de classificação dos sistemas lineares 2X2 observando  
               os coeficientes das equações e termos independentes. 

 

Fonte: Matemática: Contexto e Aplicações, Dante, 2011, p. 149. 

 

O autor também mostra, na Figura 9, um sistema linear na forma matricial e 

usa o cálculo do determinante da matriz dos coeficientes para saber se o sistema é 

determinado ou não. Observa que o problema está quando o determinante for nulo, 

pois, não há como classificá-lo em sistema impossível ou possível e indeterminado 

somente observando a matriz dos coeficientes. 
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Salienta-se que a abordagem matricial, para a resolução de sistemas lineares, 

não é recomendada nas Orientações Curriculares para o Ensino Médio (2006). Após 

a análise do livro de Dante (2011), verificou-se o fato de não ser colocada uma 

situação no registro na língua natural, como registro de partida ou registro de 

chegada. 

A estratégia de resolução dos sistemas de equação do primeiro grau 

predominante e única foram os tratamentos efetuados dentro do próprio registro 

algébrico. 

Houve uma grande exploração de exercícios abordando a relação de 

proporcionalidade entre os coeficientes das equações do sistema e sua 

classificação. Não foram propostas atividades de conversão do registro na língua 

natural ou algébrico para o registro gráfico. 

Assim, nota-se nos livros didáticos analisados, ausência na abordagem dos 

sistemas lineares, do uso de pelo menos duas conversões de registros de 

representação, condição necessária para a apreensão do conhecimento pelo aluno, 

conforme salienta Duval (2009). Não houve, também, proposta de atividade que 

contemplasse a representação das equações, por meio das retas correspondentes 

das equações, no plano cartesiano.  

 

O terceiro livro analisado é do Ensino Fundamental (Dante, 2007), pois é 

relevante para a pesquisa verificar como o tema é tratado nas séries finais do Ensino 

Fundamental, período de introdução do conteúdo aos alunos, segundo 

recomendações dos Parâmetros Curriculares Nacionais da 5ª a 8ª Séries (1998). 

O capítulo destinado aos sistemas lineares, a apresentação de um sistema 

linear de duas equações no registro na língua natural e uma conversão para o 

registro algébrico. O tratamento utilizado no registro algébrico foi o método da 

substituição. Foi feita a validação da resposta, importante para a compreensão do 

significado da solução de um sistema. 

A Figura 10, a seguir, mostra um sistema de duas equações, apresentado na 

língua natural, conversão para o registro algébrico, tratamento no mesmo registro 

com posterior verificação da solução nas equações do sistema.  
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Figura 10: Sistema de equações lineares com registro na língua natural, conversão para  
                 o registro algébrico e tratamento algébrico (método da substituição). 

 

 

  Fonte: Matemática: Tudo é Matemática, Dante, 2007, p.133 e 134. 

 

Constata-se o registro algébrico como predominante nas apresentações dos 

sistemas lineares e o tratamento algébrico escolhido para sua resolução, 

relacionados aos métodos da adição e substituição. 

O registro gráfico aparece somente em um exemplo e em alguns exercícios, 

como o apresentado na figura 11. 
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Figura 11: Sistema de equações lineares no registro na língua natural e conversão para  
                 os registros algébrico e gráfico. Tratamento no registro algébrico e gráfico. 

 

 

 

 

 
Fonte: Matemática: Tudo é Matemática, Dante, 2007, p.140 - 141. 
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Nesse exemplo, (Figura 11), observando a conversão, do registro algébrico 

para o gráfico, apresentados, destaca-se uma colocação de Duval (1988), na qual o 

autor cita que a representação ponto a ponto não contribui para que o aluno perceba 

as articulações entre a imagem do gráfico e a equação algébrica. 

A Figura 12, a seguir, tem a demonstração de dois sistemas lineares no 

registro algébrico e conversão para o registro gráfico. 

 

Figura 12: Sistema de equações lineares no registro algébrico e conversão para o registro   
                 gráfico. 

 

 
 

Fonte: Matemática: Tudo é Matemática, Dante, 2007, p.141. 
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Nos exemplos da Figura 12, Dante (2007), apresenta os dois sistemas no 

registro algébrico e efetua o tratamento no próprio registro. Em seguida, faz uma 

conversão para o registro gráfico, discutindo o sistema de acordo com a posição das 

retas de cada equação. Assim, no Ensino Fundamental, o autor faz a discussão dos 

sistemas lineares no registro gráfico.  

 

Da análise dos três livros didáticos acima apresentados pode-se deduzir que 

as conclusões ditas como regras pelos autores dificulta ao aluno perceber as 

interferências das alterações feitas no registro gráfico no algébrico e vice-versa, 

prejudicando a discussão e resolução do sistema linear. 

 

O próximo capítulo apresenta os procedimentos metodológicos 
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CAPÍTULO 4  

 

 

Este capítulo apresenta a sequência didática utilizada na pesquisa 

fundamentada na Teoria dos Registros de Representação semiótica de Duval 

(2009), os sujeitos da pesquisa, as análises a priori e a posteriori, a experimentação 

e a validação. 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 
Foram elaboradas situações de ensino de sistemas de duas equações 

lineares, fundamentadas na teoria de Duval (2009), e as aplicadas a um grupo de 

alunos do terceiro ano do Ensino Médio de uma escola estadual do Estado de São 

Paulo. 

Utilizou-se a Engenharia Didática na metodologia da pesquisa: assim, será 

feita análise a priori das atividades da sequência didática, a aplicação da sequência 

a um grupo de estudantes, a análise a posteriori das resoluções das atividades e 

confrontação entre as duas análises. 

Na sequência didática foram utilizados números inteiros, pois a questão de 

pesquisa está centrada na mudança de registros de representação. Assim, 

admitimos a hipótese de que as conclusões não são alteradas, por não abranger o 

conjunto dos números reais. 

Duval (2009) chama a atenção para a importância de trabalhar pelo menos 

dois registros de representação semiótica para a possibilidade de aprendizado de 

um objeto matemático. Portanto, a intenção é avaliar se atividades que consideram a 

conversão e o tratamento de registros de representação semiótica podem 

proporcionar condições favoráveis para a resolução de sistemas de equações 

lineares. 

Cabe ressaltar que os sujeitos desta pesquisa já estavam familiarizados com 

o software Geogebra, no estudo da Geometria Analítica, nas aulas regulares no 

primeiro bimestre do ano em questão. 

A sequência didática é composta por seis atividades desenvolvidas para um 

trabalho de aprendizagem específico que contemple a diversidade de sistemas de 

representação que, segundo Duval: 
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[...] a coordenação entre representações ressaltando sistemas semióticos 
diferentes não tem nada de espontâneo. Sua colocação não resulta 
automaticamente de aprendizagens clássicas muito diretamente centradas 
sobre conteúdos de ensino. (DUVAL, 2009, p. 19). 

 

As diferentes formas exploradas nas atividades dos sistemas de equações 

lineares têm por objetivo favorecer a comparação entre os diferentes tipos de 

registros, confrontando as resoluções encontradas. 

Destaca-se que a pesquisadora foi professora e a observadora. Os 

comentários, feitos pelos alunos, durante a aplicação, foram gravados e a resolução 

das atividades registradas. A resolução gráfica, realizada no software Geogebra, foi 

gravada em arquivo próprio, quando solicitado. 

Apresenta-se a seguir, os sujeitos desta pesquisa. 

4.1. Sujeitos da pesquisa 

 

Os sujeitos de pesquisa são estudantes cursando o terceiro ano do Ensino 

Médio matutino, de uma escola da rede pública da cidade de São Bernardo do 

Campo, São Paulo. Foram escolhidos por já saberem, hipoteticamente, resolver 

sistemas de equações lineares algébrica e graficamente no Ensino Médio.  

A pesquisa foi desenvolvida no laboratório de informática da escola em três 

sessões8, as duas primeiras com duas horas cada e a última com quatro horas, em 

período diferente das aulas regulares.  

O convite para a participação da pesquisa foi feito para os alunos de todos os 

quatro terceiros anos em atuação na escola, pela própria pesquisadora que também 

é professora dos alunos. 

Oito alunos se interessaram em participar da pesquisa inicialmente, porém 

somente seis, que conseguiram participar de todas as atividades foram 

considerados. 

Durante a fase de experimentação, ficaram no laboratório de informática da 

escola a pesquisadora-observadora, os alunos e uma estagiária responsável pelo 

laboratório. Identifica-se os alunos com A1, A2, A3, A4, A5 e A6. 

Salienta-se que os responsáveis pelos alunos estavam cientes da pesquisa 

por meio de documento assinado, pois eram menores. 

                                                 
8
 Dias 16/05/2013, 23/05/2013 e 14/06/2013 
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Apresenta-se, no quadro 8, a seguir, as distribuições das atividades por 

sessões. 

 

Quadro 8: Distribuição das atividades por sessão. 

Sessões Atividades Desenvolvidas 

Primeira Sessão Atividades1 e 2 

Segunda Sessão Atividade 3 

Terceira Sessão Atividades 4, 5 e 6 

 

Trata-se, a seguir da análise a priori, experimentação, análise a posteriori e a 

validação das situações didáticas. 

 

4.2. Análise a priori, experimentação, análise a posteriori e a validação das 

situações didáticas 

 

A partir das quatro fases que Machado (2010) destaca no processo 

experimental da Engenharia Didática, organizou-se a sequência aplicada nas três 

sessões, da seguinte forma: 

 

 Objetivo; 

 Apresentação da atividade; 

 Nossa solução; 

 Análise a priori da atividade; 

 Experimentação; 

 Análise a posteriori atividade; 

 Validação ou confrontação entre as análises a priori e a posteriori.         

Apresenta-se, a seguir, as atividades um e dois, que denomina-se primeira 

sessão. 

4.2.1. Primeira sessão 

Foram desenvolvidas as atividades um e dois, no laboratório de informática 

da escola com a duração de cento e vinte minutos.  
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4.2.1.1. Atividade 1 

 

Objetivo da atividade 1 

O aluno compreender a conversão do registro da língua natural para o 

algébrico e resolver o sistema obtido, por meio de tratamento algébrico. 

 

Apresentação da atividade 1 

Encontre a solução do seguinte problema: 

A soma das idades de Maria e Ana é 25 anos. 

A soma da idade de Maria com o dobro da idade de Ana é 40 anos. Qual é a idade 

de cada uma? (Questão adaptada do livro de Dante, 2007, p. 133). 

 

Nossa solução da atividade 1 

Considera-se duas incógnitas x e y que representam, respectivamente, as 

idades de Maria e Ana a serem determinadas.  

A partir do enunciado, monta-se o seguinte sistema linear de duas equações: 

 

      x  +  y  = 25 

      x  + 2y = 40 

 

Solução pelo método da adição: 

Sendo x + y = 25 a equação (I) e x + 2y = 40 a equação II. 

Para eliminar a incógnita x, multiplica-se a equação (I) por (-1), obtendo –x – y= - 25 

 e soma-se com a equação (II) obtendo y = 15. 

Para determinar o valor da incógnita x substitui-se y = 15 em qualquer uma das 

equações. 

Se substituir y = 15 na equação x + y =25, tem-se x = 25 –15, ou x =10. 

Se substituir y = 15 na equação x + 2y =40, tem-se x + 2(15) = 40 ou ainda, x=40–15 

ou x =10. 

As respostas coincidiram nas duas substituições, sendo a idade de Maria igual a 10 

anos e a de Ana 15 anos. 

 

Validação da solução no sistema:  
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Na equação x + 2y = 40        

                 10 + 2(15)= 40 é verdadeiro. 

Na equação x + y =25 

                   10 + 15 = 25 é verdadeiro. 

Como resposta confirma-se 10 anos a idade de Maria e de 15 anos a idade de Ana. 

 

Análise a priori da atividade 1 

 

Considerando que os alunos já estudaram solução de sistemas lineares 

algébrica e graficamente, a expectativa - a utilização da conversão do registro da 

língua natural para o registro algébrico, identificando a idade de cada uma por uma 

incógnita, bem como ativem seus conhecimentos prévios, considerando os 

tratamentos necessários no sistema obtido, a fim de determinar a idade de Maria e 

de Ana. Espera-se também que os alunos façam a validação da solução no sistema. 

Segundo Duval (2009), apresentariam o registro de partida na língua natural e 

como registro de chegada o registro algébrico, onde poderiam mobilizar o tratamento 

no registro monofuncional discursivo os métodos da adição, da substituição ou da 

comparação. 

Para determinar a resposta tem-se, como registro de partida, o algébrico e 

volta-se para o registro de chegada na língua natural. 

 

Experimentação da atividade 1  

A pesquisadora explicou aos sujeitos o motivo do convite, garantindo o sigilo 

quanto ao nome da escola, identidade e imagem dos alunos.  

Inicialmente, propôs resoluções individuais registradas no campo próprio com 

nome identificado (A1, A2, A3, A4, A5 e A6), com possíveis observações gravadas 

em pasta específica na máquina da escola e os registros gráficos salvos, conforme 

solicitado na sequência. 

No início, alguns alunos tentaram comunicação paralela com os colegas. A 

pesquisadora fez uma intervenção, explicando os objetivos e a importância do 

desenvolvimento individualizado. Os alunos entenderam o pedido e seguiram as 

atividades sem comunicação com os colegas.  
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Análise a posteriori da atividade 1 

 

Os alunos não conseguiam fazer o tratamento algébrico necessário para obter 

coeficientes simétricos na eliminação de variáveis para a resolução dos sistemas 

lineares no registro algébrico, porém utilizaram o registro numérico para determinar o 

resultado.  

Duval (2009) reconhece essa dificuldade apresentada pela maioria dos 

alunos, tanto na passagem de um sistema de representação para outro, quanto na 

mobilização simultânea de vários sistemas de representação no mesmo percurso. 

Os alunos A3, A4 e A6 fizeram a conversão da língua natural para o registro 

numérico e tratamento no numérico. Não fizeram a conversão para o registro 

algébrico.  

Os alunos utilizaram para o desenvolvimento desta atividade, o que Duval 

(2009), chama de registros de representação discursiva monofuncionais com o 

tratamento algoritimizável no registro numérico. 

Mostra-se abaixo, o protocolo do aluno A4, que realizou a conversão e o 

tratamento no registro numérico na atividade um, conseguindo alcançar o resultado. 

Não apresentou o registro algébrico (Protocolo 1).  

 

                    Protocolo 1: Aluno A4 – Atividade 1: Conversão e tratamento no registro numérico. 

 

 

 

 

 

 

 

Os alunos A1e A2, não empregaram corretamente a representação do 

sistema de equações, pois não colocaram a chave, na conversão para o registro 

algébrico.  O aluno A1 utilizou o tratamento numérico e substituiu os valores 

encontrados para comprovar o resultado. Não realizou um tratamento algébrico que 

garantisse a resolução do sistema. O aluno A2 aplicou o tratamento algébrico no 

método da substituição, para determinar as duas idades. Os alunos A1 e A2 não 

apresentaram, na língua natural, as idades de Maria e Ana. (Protocolos 2 e 3). 
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Duval (2009) destaca a importância do desenvolvimento de atividades que 

contemplem a diversidade de sistemas de representações. 

 

Protocolo 2: Aluno A1 – Atividade 1: Conversão no registro algébrico e tratamento no registro  
numérico. 

 

 

 

 

 

 
Protocolo 3: Aluno A2 – Atividade 1: Conversão no registro algébrico e tratamento no registro   
numérico. 

 

 

 

 

O aluno A5 não realizou corretamente a conversão algébrica, pois não aplicou 

a chave para caracterizar um sistema de duas equações, porém, realizou 

corretamente o tratamento algébrico na articulação das duas equações para eliminar 

uma das incógnitas, por meio do método da adição e escreveu a resposta na língua 

natural (Protocolo 4). 
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Protocolo 4: Aluno A5 – Atividade 1: Conversão para o registro algébrico e tratamento no 
próprio  registro. 

 

 

    

 
Validação e confrontação das análises a priori e a posteriori 

 

Na análise a priori não tinha-se previsto que os alunos poderiam se valer de 

outros registros de representação semiótica, para determinar a solução do sistema 

de equações 2X2. Porém, ao analisar os protocolos dos alunos A3, A4 e A6, na 

análise a posteriori, constata-se que esses sujeitos não transitaram pelo registro 

algébrico, fizeram  o tratamento no registro numérico, é o que Duval (2009), aponta 

de pluralidade de registros: 

Há uma pluralidade de registros de representação de um mesmo objeto, e a 
articulação desses diferentes registros é condição para a compreensão em 
matemática, embora várias abordagens didáticas não levem em conta esse 
fato. (DUVAL, 2009, p. 31). 
 

No registro algébrico, os alunos, não representaram corretamente o sistema 

com de chave e, nesta primeira atividade, não conseguiram fazer o tratamento 

algébrico para a resolução dos sistemas lineares no registro algébrico. Evidenciou-

se a dificuldade de entender o significado de uma equação e de seu conjunto 

solução, pois, segundo as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (2006), só 

a escrita de uma equação não garante seu significado e este entendimento não é 

tão imediato para o aluno. 

Após observar as análises a priori e a posteriori, constatou-se que os alunos 

conseguiram determinar a solução do sistema, porém não utilizaram o registro 

algébrico. 

A seguir, a segunda atividade realizada, também, da primeira sessão. 
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4.2.1.2. Atividade 2 

 

Objetivo da atividade 2 

O aluno realizar a conversão do registro algébrico para o gráfico, classificar 

um sistema de equações e relacionar os coeficientes do sistema com a resolução.  

Essa questão foi dividida em três itens para abranger os três tipos de 

sistemas, conforme a posição relativa das retas que representam cada equação do 

sistema. 

 

Apresentação da atividade 2 

Resolver graficamente um sistema é classificá-lo de acordo com a posição 

relativa das retas representadas pelas equações do sistema. Retome os conceitos 

de sua classificação de acordo com a posição relativa das retas representadas em 

cada sistema de equações. 

Sistema Possível e 

Determinado 

 

As retas que são 

representadas pelas 

equações se 

intersectam num único 

ponto, que é a solução 

do sistema. 

Sistema Impossível 

 

 

As equações que são 

representadas pelas 

retas são distintas e 

paralelas. Não 

apresentam ponto em 

comum. Não existe 

solução para o sistema. 

Sistema Possível e 

Indeterminado 

 

As equações que são 

representadas pelas retas 

são coincidentes, havendo 

infinitas soluções para o 

sistema.  

 

 
Com a utilização do programa Geogebra, resolva graficamente os sistemas de 
equações abaixo: 
  

a)        x  - 2y = 3             b)         x  - 2y = 3                c)    x  -  2y  =  3 

          2x - 4y = 7                        3x - 6y = 9                        x  +  2y  =  7 
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Para a resolução, siga a sequência abaixo: 

Para abrir o Geogebra clique duas vezes no ícone        
 
Abrirá a caixa: 
 

 
 

a)      x -  2y = 3 

           2x - 4y = 7  
 

1) Digite na Entrada a equação x – 2y = 3, clique enter e verifique que na janela 

de visualização está representada a correspondente reta da equação. 

2) Digite na Entrada a equação 2x – 4y = 7, clique enter e verifique que na 

janela de visualização está representada a correspondente reta da equação. 

3) Na janela de visualização, qual é a posição relativa entre as duas retas? 

Responda qual é o tipo de sistema. 

4) Veja os valores de x e y do ponto de intersecção das duas retas, quando for o 

caso. Resolva algebricamente para conferir. 

Utilizar a ferramenta arquivo, clicar em novo: 
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Aparecerá a caixa: 
 

  

 
Clicar em não gravar. 
 
b)      x  - 2y  = 3 
        3x – 6y = 9 
 

1)  Digite na Entrada a equação x – 2y = 3, clique enter e verifique que na janela 

de visualização está representada a correspondente reta da equação. 

2) Digite na Entrada a equação 3x – 6y = 9, clique enter e verifique que na 

janela de visualização está representada a correspondente reta da equação. 

3) Na janela de visualização, qual é a posição relativa entre as duas retas? 

Responda qual é o tipo de sistema. 

4) Veja os valores de x e y do ponto de intersecção das duas retas, quando for o 

caso. Resolva algebricamente para conferir. 

Utilize a ferramenta arquivo, clicar em novo e não gravar. 
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c)     x – 2y = 3 

        x + 2y = 7 

 

1) Digite na Entrada a equação x – 2y = 3, clique enter e verifique que na janela 

de visualização está representada a correspondente reta da equação. 

2) Digite na Entrada a equação x + 2y =7, clique enter e verifique que na janela 

de visualização está representada a correspondente reta da equação. 

3) Na janela de visualização, qual é a posição relativa entre as duas retas? 

Responda qual é o tipo de sistema. 

4) Veja os valores de x e y do ponto de intersecção das duas retas, quando for o 

caso. Resolva algebricamente para conferir. 

Utilizar a ferramenta arquivo, clicar em novo e não gravar. 
 

 

Resolução da atividade 2 

a)      x -  2y = 3 

           2x - 4y = 7  

 
Solução no registro gráfico. Sistema Impossível. Conversão feita pela ferramenta no 

Geogebra. 
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Observando a imagem gráfica das retas que representam cada uma das equações, 

nota-se que são distintas e paralelas, não tendo ponto em comum não há solução e 

o sistema é impossível. 

Solução no registro algébrico, utilizando no tratamento, o método da substituição. 

Isola-se a incógnita x da primeira equação e tem-se x = 3 + 2y  

Substitui-se o x na segunda equação 2x – 4y = 7 e obtém-se uma equação de 

incógnita y: 

2(3 + 2y) – 4y = 7   => 6 + 4y – 4y = 7,  o que equivale a 6 = 7, que é falso e, 

portanto, o sistema é impossível e a solução S = {  }. 

Nota-se que os coeficientes das incógnitas x e y das duas equações são 

proporcionais, o que classifica o sistema como impossível. 

 

b)       x – 2y = 3 

        3x – 6y = 9 

 

Graficamente as duas equações que formam o sistema são coincidentes, 

significando que todas as soluções são comuns. Assim, há infinitas soluções para 

esse sistema, ou seja, ele é possível e indeterminado. 

 

Solução gráfica no registro gráfico. Sistema possível e indeterminado. Conversão 

feita pela ferramenta no Geogebra. 

 

 

Solução no registro algébrico utilizando, como tratamento, o método da 

substituição. 



 

58 

 

 Isola-se a incógnita x da primeira equação, tendo-se x = 3 + 2y. 

Substitui-se o valor de x na segunda equação 3x – 6y = 9 e obtém-se uma 

equação de incógnita y: 

3(3 + 2y) – 6y = 9   => 9 + 6y – 6y = 9 que equivale  9 = 9. É uma relação verdadeira, 

ou uma identidade matemática. 

As duas equações são equivalentes e o sistema é possível e indeterminado. 

A resposta do sistema ficará em função de um parâmetro, por exemplo, α. 

Considera-se α = x e substitui-se o valor de x na primeira equação  x – 2y = 3 tem-

se  y =  -  . O Conjunto solução ficaria S = {(α,   - )} 

Uma possível solução seria, por exemplo, para α = 0, portanto x = 0 e y = –  

  
c)     x – 2y = 3 

        x + 2y = 7 

Graficamente, as retas que representam as equações, se interceptam num 

único ponto são concorrentes, indicando como solução do sistema o par ordenado 

(5,1). O sistema é possível e determinado. 

 

Solução no registro gráfico. Sistema possível e determinado. Conversão feita  

pela ferramenta do software Geogebra. 

 

 

 

Solução no registro algébrico, utilizando no tratamento, o método da adição. 
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Somando-se as duas equações do sistema, tem-se: 

          x – 2y = 3 

          x + 2y = 7 

              2x = 10 ou ainda x = 5 

Substituindo x =5 na equação x – 2y = 3, tem-se y = 1 

Verificação para x = 5  e  y = 1: 

x + 2y = 7, teríamos: 5 + 2 = 7 é verdadeiro e 

x – 2y = 3, teríamos: 5 - 2 = 3 é verdadeiro. 

Percebe-se que os coeficientes das incógnitas são diferentes. 

A solução do sistema é o par ordenado (5,1) ou S = {(5,1)} que coincide com 

o ponto de intersecção das duas retas das equações do sistema no registro gráfico. 

O sistema é possível e determinado. 

 

Análise a priori da atividade 2: 

 

Segundo Duval (2009), é necessária a representação do mesmo objeto por 

meio de dois registros diferentes, assim, espera-se dos alunos o emprego da 

estratégia conversão do registro algébrico para o gráfico com a utilização do 

software Geogebra, empregando seus conhecimentos prévios para relacionar os 

coeficientes das incógnitas x e y e do termo independente com a representação das 

retas para conferir os resultados, bem como, realizar o tratamento no registro 

algébrico, a fim de determinar a solução do sistema. 

 

No item (a), o sistema             x – 2y = 3             corresponde a duas retas paralelas. 

                                              2x – 4y = 7 

 

O aluno poderá relacionar os coeficientes das incógnitas e x e y das 

equações das retas como proporcionais, o que equivale a dizer que o sistema é 

impossível. 

 

No item (b), o sistema            x – 2y = 3          corresponde a duas retas coincidentes.         

                                              3x – 6y = 9 
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O aluno poderá concluir que as duas equações são proporcionais, 

determinando que o sistema seja possível e indeterminado, portanto com infinitas 

soluções.  

Poderá perceber, no registro algébrico, que os coeficientes das incógnitas e 

do termo independente são proporcionais. 

 

No item (c), do sistema          x – 2y = 3         as retas que representam as equações, 

                                               x + 2y = 7 

 

se interceptam em um único ponto, indicando que o sistema é possível  

determinado. 

Algebricamente, o aluno poderá relacionar que os coeficientes das incógnitas 

não são proporcionais. 

 

Experimentação da atividade 2 

 

Ressalta-se, que a atividade dois, foi feita em três itens, para contemplar as 

três formas de classificação de sistemas de equações lineares de duas equações. 

Os alunos colocaram as dúvidas referentes à resolução de sistemas de 

equações e também, como resolver algebricamente um sistema quando não há 

solução. 

Nessa segunda atividade, os alunos afirmaram que o quadro modelo de 

classificação do sistema, de acordo com a posição relativa entre as retas que 

representam cada equação, ajudou a determinar sua classificação. No registro 

gráfico conseguiram classificar os sistemas propostos, porém, comentaram que 

tiveram dúvidas na resolução no registro algébrico.  

 

Análise a posteriori da atividade 2  

 

Os alunos comentaram o desconhecimento e/ou esquecimento da 

classificação de sistemas lineares de acordo com a posição das retas que 

representam cada equação e afirmaram que sem a colocação do quadro explicativo 

não seriam capazes de resolver a atividade proposta. 
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No registro gráfico, os alunos classificaram corretamente os sistemas lineares 

propostos, tal fato foi auxiliado pela apresentação do quadro modelo da 

classificação, conforme comentários dos alunos. 

Os alunos apresentaram dificuldades no tratamento algébrico. E, Duval (2009) 

aponta que o tratamento, dentro de um mesmo registro de representação, é uma 

transformação importante requerida pela Matemática como atividade cognitiva. 

O aluno A2, não coloca chave na representação do sistema de equações e, 

concluiu que não existe intersecção entre as duas retas, tal fato pode ser resultado 

da influência da verificação da solução gráfica anterior, confirmando a necessidade 

destacada por Duval (2009), de introduzir, nas atividades, no mínimo dois registros 

simultaneamente para a apreensão do conhecimento. 

O aluno A2 apresenta, no Protocolo 5, a classificação do sistema no registro 

na língua natural, após resolução do sistema linear no registro gráfico, não 

apresentou o tratamento um algébrico para confrontar com a solução do registro 

gráfico. 
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Protocolo 5: Aluno A2 – Atividade 2a: Classificação de sistema impossível em língua natural, 
após solução no registro gráfico, não realizou tratamento algébrico. 

 

 

 

 

No Protocolo 6 do aluno A3, verifica-se que ele sabe o que é resolver um 

sistema de equações: “Bem, tentei achar um valor que ficasse agradável para os 

dois, porém não consegui encontrar”. Por outro lado, percebe-se a dificuldade em 

determinar a solução de um sistema impossível, com tratamento algébrico. 

Constatou-se no Protocolo 7 do aluno A4, a dificuldade para resolver 

algebricamente um sistema de equações já classificado como impossível.  

Analisando o Protocolo 8 do aluno 1, averiguou-se dificuldades para 

conseguir os coeficientes simétricos no método da adição. O aluno A1 tentou 

determinar, uma solução numérica para o sistema, quando multiplicou por três a 

primeira equação, concluindo que as duas equações eram iguais.  Na tentativa de 

encontrar um valor numérico, subtraiu as incógnitas diferentes x e y, apresentando 

dificuldade no tratamento algébrico. 
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Protocolo 6: Aluno A3 – Atividade 2a: Classificação de sistema impossível em língua natural, 
após solução no registro gráfico não realizou tratamento algébrico. 

 

 

 
Protocolo 7: Aluno A4 – Atividade 2a: Classificação de sistema impossível em língua natural, 
após solução no registro gráfico não realizou o tratamento algébrico. 
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Protocolo 8: Aluno A1 – Atividade 2b: Classificação de sistema possível e indeterminado em 
língua natural, após solução no registro gráfico e tratamento algébrico. 

 
 

Analisando a atividade do aluno A2, Protocolo 9,  constata-se, no tratamento 

algébrico, a busca de coeficientes e termos independentes proporcionais, para as 

duas equações, atendendo a condição das retas serem coincidentes no registro 

gráfico. E, não sabendo continuar o tratamento, concluiu não haver intersecção em 

retas coincidentes, evidenciando, talvez, a dificuldade de identificar pontos comuns 

entre estas retas coincidentes no plano cartesiano. 

Após averiguar os protocolos dos alunos, nota-se a dificuldade de apresentar 

uma solução algébrica para um sistema de equações possível e indeterminado. É 

apresentado segundo Almouloud e Bianchini (1996), como erro frequente na 

aprendizagem de sistemas lineares: 

Atualmente, parece-nos que os alunos tem mais dificuldades em encontrar 
as soluções de um sistema indeterminado que num determinado, eles se 
atrapalham para dar a resposta, tiram uma incógnita em função de outra e 
dificilmente dão a solução com o menor número de incógnitas. 
(ALMOULOUD E BIANCHINI, 1996, p. 219). 
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Protocolo 9: Aluno A2 – Atividade 2b: Classificação de sistema possível e indeterminado em 
língua natural, após solução no registro gráfico e tratamento algébrico. 

 
Os alunos A5 e A6 deixaram em branco a questão que solicitava a resolução 

algébrica do sistema já classificado como possível e indeterminado. O Protocolo 10 

do aluno A5 constata esta análise. 

 
Protocolo 10: Aluno A5 – Atividade 2b: Classificação de sistema possível e indeterminado em 
língua natural, após solução no registro gráfico e não realizou o tratamento algébrico. 
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Examinando o Protocolo 11 do aluno A1, verificou-se a classificação correta 

do sistema possível e determinado observado, somou as duas equações do sistema 

somente para eliminar a incógnita y, porém, não fez o mesmo tratamento para a 

incógnita x e termo independente, comprometendo, assim, a resolução correta do 

sistema que, consequentemente, não convergiu para a mesma solução do registro 

gráfico. 

 

Protocolo 11: Aluno A1 – Atividade 2c: Classificação de sistema possível e determinado em 
língua natural, após solução no registro gráfico e tratamento algébrico. 

 

 
 

Percebe-se no Protocolo 12, do aluno A2, somente a verificação da resolução 

do sistema no registro algébrico substituindo as incógnitas x e y pelos valores do par 
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ordenado (5,1) observados no registro gráfico como solução do sistema. Não houve 

tratamento algébrico para resolver o sistema. 

 
Protocolo 12: Aluno A2 – Atividade 2c: Classificação de sistema possível e determinado em 
língua natural, após solução no registro gráfico e verificação da solução no registro algébrico. 

 

 
 

 
O aluno A5, no Protocolo 13, conseguiu fazer o tratamento algébrico, 

determinando o valor das incógnitas corretamente, comparando a mesma solução 

no registro gráfico. Duval (2009) denomina este procedimento de congruência entre 

representações de registros semióticos diferentes que possuem conteúdo comum. 
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Protocolo 13: Aluno A5 – Atividade 2c: Classificação do sistema possível e determinado em 
língua natural, após solução no registro gráfico e tratamento algébrico. 

 

 
 
 

Validação e confrontação das análises a priori e a posteriori da atividade 2 

 

As análises permitiram concluir que todos os alunos identificaram 

corretamente, no registro gráfico, os sistemas como: impossível, quando as retas 

das equações foram distintas e paralelas; possível e indeterminado, pela 

representação das retas coincidentes de cada equação ou possível e determinado, 

na existência de um ponto de intersecção entre as duas retas que representam cada 
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equação do sistema e, neste caso, identificaram o ponto comum como solução do 

sistema. 

Quanto ao registro algébrico demonstraram grande dificuldade para encontrar 

um tratamento algébrico que garanta a resolução do sistema linear, principalmente 

se os sistemas forem possíveis e indeterminados e impossíveis. Almouloud e 

Bianchini (1996), identificam como  frequente estas dificuldades dos alunos. 

Com relação ao sistema possível e indeterminado a dificuldade está em 

apresentar a solução de uma incógnita em função de outra, e no sistema impossível, 

é difícil para o aluno compreender não haver solução, pois ele entende que deve 

encontrar uma resposta numérica. 

Após analisar os protocolos dos alunos, compreende-se a importância de 

empregar outro registro, de acordo com Duval (2009), as atividades não podem ser 

desenvolvidas em um único registro, visto que possibilita ao aluno refletir, comparar 

e analisar resultados. 

A seguir, apresenta-se a atividade três, desenvolvida com os alunos na 

segunda sessão.  

 

4.2.2. Segunda Sessão 

           

 4.2.2.1. Atividade 3 

 

          Esta segunda sessão, trata do desenvolvimento da atividade três com os 

tópicos o objetivo da atividade, a apresentação, a nossa solução, a análise a priori, a 

experimentação, a análise a posteriori e a confrontação entre as análises. 

 

Objetivo da Atividade 3: 

O aluno resolver um sistema de equações nas diferentes formas de 

representação e perceber que toda modificação no gráfico leva a uma modificação 

na expressão algébrica correspondente. 

 

Apresentação da Atividade 3 

Abrir o Geogebra. Deixe abertas as janelas de visualização e de Álgebra. 
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Item 1 

Digite na Entrada a equação 5x + 2y = 5 clique enter. 

Clique na ferramenta Controle Deslizante. 

 

Crie o controle deslizante c, com valor mínimo -5, valor máximo 5 e incremento 1.  

 

Digite na Entrada nova equação 5x + 2y = c. Clique enter e verifique que na janela 

de visualização está representada a correspondente reta da equação. 

 

Clique na ferramenta Mover. 

 

Altere o parâmetro c do controle deslizante. Fixe um valor para o parâmetro c. 

O parâmetro c é o termo independente. 

Responda: 
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a) Escreva o sistema das equações das retas obtidas na janela de visualização. 

Para ajuda, observe a janela de Álgebra. 

b) Qual é a posição relativa das retas dessas equações? O que você percebeu 

entre os coeficientes das equações das retas?  

c) Como você classifica o sistema de acordo com a posição relativa das retas? 

d) Você encontrou a intersecção das retas? Em caso afirmativo escreva qual é. 

e) Resolva o sistema algebricamente para conferir a solução e a classificação do 

sistema. 

Clicar a ferramenta Mover 

f) Altere o parâmetro c, com c diferente de 5, do controle deslizante,   várias 

vezes. 

           Registre o que você observou com relação ao gráfico das retas. 

 

Item 2 

Clique na ferramenta Arquivo abrirá uma janela, clique novo, abrirá uma janela Não 

gravar. 

 

                 

Crie os controles deslizantes a, b e c com valor mínimo -5, valor máximo 5 e 

incremento 1.  

O parâmetro a representa o coeficiente de x, o parâmetro b representa o coeficiente 

de y e o parâmetro c representa o termo independente. 
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Clique na ferramenta Mover e escolher os parâmetros a, b e c do controle 

deslizante. Fixe os valores dos parâmetros. 

Digite a equação ax + by = c na Entrada. Clique enter e observe na janela de 

visualização a reta que representa a equação. 

Digite na Entrada uma nova equação 2ax + 2by = 2c, tecle enter. 

Observe na janela de visualização a reta obtida pela equação digitada. 

Responda: 

a) Escreva o sistema das equações das retas com os parâmetros que você 

escolheu os coeficientes. Para ajuda observe a janela de Álgebra. 

b) Qual é a posição relativa das retas dessas equações. O que você percebe 

entre os coeficientes das duas equações?   

c) Classifique o sistema de acordo com a posição das retas. 

d) Você achou a intersecção das retas? Em caso afirmativo escreva qual é. 

e) Resolva o sistema algebricamente para conferir a solução e a classificação do 

sistema. 

f) Clique na ferramenta Mover 

Altere os valores dos parâmetros a, b e c, do controle deslizante, várias vezes. 

Registre o que você observou.  

 

Item 3 

Clique na ferramenta Arquivo abrirá uma janela, clique novo, abrirá uma 

janela Não gravar. 
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Criar os controles deslizantes com parâmetros a e c com valor mínimo -5, valor 

máximo 5 e incremento 1.  

O parâmetro a representa o coeficiente de x e o parâmetro c representa o termo 

independente. 

Digitar a equação 3x + y = 5 no campo de entrada. Clicar enter e observar na janela 

de visualização a reta que representa a equação. 

Clicar na ferramenta Mover e alterar os parâmetros a e c, com a diferente de 3 

Digitar no campo de entrada uma nova equação ax + y = c, tecle enter. 

Observe no campo de visualização a reta que foi formada pela equação digitada. 

Responda: 

a) Escreva o sistema das equações das retas que você digitou. 

b) Qual é a posição relativa das retas dessas equações. O que você percebe 

entre os coeficientes das duas equações?   

c) Classifique o sistema de acordo com a posição das retas. 

d) Você achou a intersecção das retas? Em caso afirmativo o que você acha que 

é? 

e) Resolva o sistema algebricamente para conferir a solução e a classificação do 

sistema. 

f) Clicar em arquivo, novo e não gravar. 

 

Criar um controle deslizante para os parâmetros b e c, com valor mínimo -5, máxima 

5 e incremento igual a 1. 

Digite a equação 3x + y = c no campo de entrada. 

Clicar na ferramenta Mover. 

Alterar os parâmetros b e c, b diferente de 1, do controle deslizante várias vezes e 

registre o que você observou. 

 

Apresenta-se a seguir, a solução da terceira atividade. 

 

Solução da atividade 3 

Apresenta-se uma sugestão de solução da pesquisadora feita no software 

Geogebra. nos três itens propostos na atividade. 
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Solução para o item 1 – Sistema impossível 

 

a) O sistema digitado foi        5x + 2y = 5 

                                          5x  + 2y = c 

 

O sistema formado, considerando, por exemplo, o parâmetro c = -4 será: 

 

    5x + 2y = 5 

    5x + 2y = -4 

 

b) As retas que representam cada equação são paralelas. Pode-se perceber que 

os coeficientes das incógnitas das equações são iguais. 

c) Considerando a posição relativa das retas paralelas, o sistema é impossível, 

não apresentando solução. 

d) Sendo retas paralelas, não existem pontos de intersecção. 

e) Resolução algébrica, com o tratamento algébrico no método da adição: 

Multiplica-se a equação 5x + 2y = 5 por (-1): 

-5x - 2y = -5 e soma-se com a equação   5x +2y = -4 e obtém-se 

  -5x – 2y = -5 

   5x + 2y = -4 

            0 = -9 é falso. 

Assim, sistema é impossível e, sendo assim, não admite solução e S = {  }. 
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f) Alterando o valor do parâmetro c, do controle deslizante do software 

Geogebra, que representa o termo independente da segunda equação, pode-

se observar, no deslocamento da reta, a alteração do ponto de intersecção da 

reta com o eixo y. Não há alteração da inclinação, mantendo, assim, 

paralelismo entre as duas retas. 

 

 

Solução para o item 2 – Sistema possível e indeterminado 

 

 

a) O sistema digitado       ax +   by =   c 

                                  2ax + 2by = 2c 

 

           Considerando, por exemplo, os valores dos parâmetros a=2, b=1 e c=1, o 

sistema formado, será: 

      2x +   y = 1 

      4x + 2y = 2 

 

b) As retas que representam cada equação são coincidentes. Os coeficientes 

das incógnitas e do termo independente são proporcionais. 

c) Considerando a posição relativa das retas coincidentes, o sistema é possível 

e indeterminado, apresentando, assim, infinitas soluções. 
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d) Sendo as retas coincidentes, apresentam infinitos pontos de intersecção. 

e) Resolução algébrica: tratamento no método da adição: 

Multiplica-se a equação 2x + y = 1 por (-2), tem-se, -4x – 2y = -2 e somando 

com a segunda equação: 

    -4x – 2y = -2 

     4x + 2y =  2 

               0 = 0 é verdadeiro. 

Porém, este sistema possível admitirá infinitas soluções, considerando, por 

exemplo, x = α: 

Substituindo x = α na equação 2x + y = 1, tem-se: 

2α + y = 1, ou ainda, 

 y = -2α + 1 

Assim, obtém-se, como solução do sistema: S = {(α, -2α + 1)} 

Uma possível solução seria, por exemplo, para α = 3: 

x = 3 e y = -2(3) + 1, portanto y = -5 e tem-se, como solução S = {(3,-5)}. 

Esta é uma solução possível, mas não única, outras podem ser encontradas, 

alterando o valor do parâmetro α.                            

f)  Alterando os valores dos parâmetros a, b e c, do controle deslizante do 

software Geogebra, que representam os coeficientes das incógnitas e o 

termo independente da equação, pode-se observar o deslocamento das duas 

retas coincidentes, da forma: 

  Mudança no parâmetro a: muda a inclinação das retas e mantém fixo o 

ponto de intersecção das retas com o eixo y, 

  Mudança no parâmetro b: muda a inclinação das retas e não há 

mudança no ponto de intersecção das retas com o eixo x,  

  Mudança no parâmetro c: não muda a inclinação, há mudança no 

ponto de intersecção das retas com o eixo y. 
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      Solução para item 3 – Sistema possível e determinado 

 

  

a) O sistema digitado       3x + y = 5 

                                       ax + y = c 

 

           Considerando, por exemplo, os valores dos parâmetros a=1 (considerando a 

diferente de 3) e c= -1 o sistema formado, será: 

 

    3x + y =  5 

      x + y = -1 

 

b) As retas que representam cada equação são concorrentes. Os coeficientes 

das incógnitas e do termo independente não são proporcionais. 

c) Considerando a posição relativa das retas concorrentes, o sistema é 

possível e determinado, apresentando, assim, uma única solução. 

d) Sendo as retas concorrentes, apresentam um único ponto de intersecção, é 

o ponto de coordenada (3,-4). 

e) Resolução algébrica: tratamento no método da adição: 

Multiplica-se a equação x + y = -1 por (-1), temos, -x – y = 1 e somando com a 

primeira equação: 

 

 



 

78 

 

 

    3x + y = 5 

     -x – y = 1                

   2x +0y = 6 

   2x = 6  

     x = 3 

Determina-se o valor de y, substituindo x = 3 na equação x + y = -1 tem-se: 

3 + y = -1, tem-se y = -4. 

Temos como solução o par ordenado (3,-4). 

 

f)  

 

Tendo-se digitada a equação 3x + y =c e considerando, por exemplo, os valores dos 

parâmetros b = -2 e c = 4 obtém-se a equação 3x + y = 4. 

Observa-se, na representação gráfica, que alterando o valor do parâmetro b, no 

controle deslizante, não há mudança no gráfico, pois, na representação algébrica da 

equação não foi considerado o parâmetro b. 

Com relação ao parâmetro c, o mesmo não ocorre, pois c está presente na 

representação algébrica da equação algébrica. Assim, modificando o valor do 

parâmetro c, a representação gráfica da reta sofre modificação, alterando o ponto de 

intersecção no eixo y, mantendo a inclinação. 

 

Apresenta-se, a seguir nossa análise a priori da terceira atividade. 
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Análise a priori da atividade 3  

 

Esta atividade, pelo grande número de experimentações propostas na 

movimentação dos parâmetros coeficientes e termo independente das equações do 

sistema, irá permitir que os alunos façam as relações pontuais sobre a interferência 

destes parâmetros no movimento das retas. Um estudo dessa abordagem é 

recomendado por Duval (1988), quando aponta que toda modificação em uma 

imagem, leva a uma modificação na expressão algébrica correspondente. 

A perspectiva é que os alunos consigam determinar a solução dos sistemas 

lineares das atividades propostas, fazendo conexão com outras formas de 

representação, relacionando os coeficientes das equações que compõem o sistema 

com a posição relativa das retas dessas equações representadas com o software 

Geogebra, analisando suas resoluções. E, com base na sequência didática proposta 

ativem como estratégia: 

 A conversão do registro algébrico para o registro gráfico, utilizando como 

recurso o software Geogebra. Segundo Duval (2009), as atividades com 

conversão do registro algébrico para o gráfico contribuem para a construção 

do conhecimento e para o desenvolvimento nas atividades de simulação, 

experimentação e visualização. 

O aumento do número de experimentações dar-se-á pela ferramenta controle 

deslizante do software Geogebra que introduz como parâmetros os 

coeficientes das equações e o termo independente. 

 A mobilização dos conhecimentos prévios para perceber e relacionar os 

coeficientes das incógnitas x e y e do termo independente com a 

representação da reta das equações dos sistemas. 

 A conferência dos resultados, realizando o tratamento no registro algébrico 

para determinar a solução do sistema. 

     

Apresenta-se, a seguir experimentação da terceira atividade. 
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Experimentação Atividade 3  

 

A segunda sessão iniciou com a revisão de resolução sistemas de equações 

lineares de duas equações pela pesquisadora, pois na última sessão ficou evidente, 

pelos comentários dos alunos e os registros nos protocolos, durante a realização 

das atividades, a dificuldade em utilizar o tratamento no registro algébrico. 

Abordou com os alunos os tratamentos algébricos necessários para resolução 

dos sistemas lineares de duas equações, nos métodos da adição e substituição, foi 

desenvolvido um sistema para cada classificação, bem como a verificação da 

solução no sistema.  Os alunos tiraram dúvidas como, por exemplo, eliminar 

incógnita utilizando as duas equações, determinar o valor da segunda incógnita após 

ter descoberto a primeira, determinar solução algebricamente, para um sistema de 

equações com solução inexistente no registro gráfico e conceito de intersecção. 

Os alunos afirmaram, também, que nunca tinham trabalhado sistemas de 

duas equações lineares, ao mesmo tempo, por meio de dois registros diferentes. 

Consideraram interessante a possibilidade de alteração dos coeficientes das 

incógnitas e do termo independente, na movimentação dos parâmetros no software 

Geogebra, verificando, simultaneamente, as mudanças ocorridas no gráfico. 

Segue a análise a posteriori da terceira atividade com os protocolos dos 

alunos. 

 

Análise a posteriori da atividade 3  

 

A terceira atividade foi dividida em três partes, contemplando as três 

classificações de sistemas de duas equações lineares. 

Na primeira parte da atividade 3, observa-se que cinco  alunos classificaram 

corretamente o sistema de equações como impossível na representação gráfica. 

Apenas o aluno A6 não conseguiu.  

Verificou-se, no Protocolo 14 do Aluno A1, a tranquilidade para trabalhar no 

registro gráfico com utilização do software Geogebra, classificou o sistema 

corretamente, de acordo, com a posição das retas que representam cada equação 

do sistema. Movimentando o parâmetro c, que representa o termo independente, 

percebeu somente mudanças de proximidade das retas, não mencionou paralelismo. 
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Foi produzido um tratamento no registro gráfico ao movimentar a figura, por 

meio das modificações dos parâmetros que representam os coeficientes das 

incógnitas e do termo independente. Conforme Duval (2009) o tratamento é uma 

transformação de representação interna a um registro. 

No tratamento algébrico, usou o método da adição no cancelamento da 
incógnita y, o problema foi na determinação da incógnita x, quando usou as 
equações separadamente, conseguiu dois valores diferentes para x. Porém, o 
aluno percebeu e deixou registrado o erro “não havia cancelado o x, estava 
tentando resolver o sistema”. Quando refez usando as duas equações, pôde 
concluir corretamente que o sistema era impossível, como observa-se no 
Protocolo14 do aluno A1.  
 
Protocolo 14: Aluno A1 – Atividade 3: Resolução de sistema impossível com parâmetro no 
termo independente, observação no registro gráfico, verificação no registro algébrico. 
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O Aluno A2, no Protocolo 15, efetuou a classificação sem problemas do 

sistema de acordo com o paralelismo das retas que representam as equações, não 

havendo, portanto, pontos comuns. Pôde comprovar o sistema impossível no 

registro algébrico. O aluno observou corretamente a movimentação do parâmetro c, 

que representa o termo independente, não altera o paralelismo das retas com a 

variação dos valores da inclinação. Percebe-se uma segurança maior no 

desenvolvimento da atividade.  

Protocolo 15: Aluno A2 – Atividade 3: Resolução de sistema impossível com parâmetro no 
termo independente, observação no registro gráfico, verificação no registro algébrico. 
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O aluno A3 desconsiderou o sistema de equações formado, considerando 

cada reta da equação isoladamente, não conseguiu classificar o sistema como 

impossível. Não desenvolveu um tratamento algébrico que garantisse a solução. 

Apresentou valores para as incógnitas x e para y, não justificando como determinou 

esses valores (Protocolo 16). 

Protocolo 16: Aluno A3 – Atividade 3: Resolução de sistema impossível com parâmetro no 
termo independente, observação no registro gráfico, verificação no registro algébrico. 

 

 

 

 

 

 

 

No protocolo 17, a seguir, o aluno A4 conseguiu classificar o sistema 

observando as construções no registro gráfico.  No registro algébrico não 

apresentou solução, só reforçou o fato das retas serem paralelas torna o sistema 

impossível. Ao movimentar o parâmetro que representa o termo independente, 
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destacou o deslocamento da reta, mas não conseguiu identificar com mais precisão 

o tipo de transformação que gerou na reta. 

Duval (1988) afirma que toda movimentação em uma imagem gráfica, gera 

modificação na expressão algébrica e se faz necessário identificar todas as 

movimentações conjuntas da imagem e da expressão algébrica. 

 

Protocolo 17: Aluno A4 – Atividade 3: Resolução de Sistema  impossível com parâmetro no 
termo independente, observação no registro gráfico, verificação no registro algébrico. 
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O aluno A5, no Protocolo 18, não representou o sistema das duas equações, 

registrando, somente, a equação com o parâmetro escolhido. Destaca, mesmo não 

sendo solicitado, o coeficiente angular como 5, procedimento não  correto nesta 

forma de representação da equação. Para determinar o coeficiente angular, a 

equação deveria estar na forma y =  + , sendo o coeficiente angular o 

coeficiente da incógnita x, ou seja,   . 

O aluno, graficamente, classifica corretamente o sistema, porém, não resolve 

algebricamente, justificando a inexistência de solução. Percebe que alterações do 

parâmetro c não influenciam na inclinação das retas (Protocolo 18). 

 

O aluno A6 conseguiu classificar corretamente o sistema no registro gráfico, 

colocou, indevidamente, uma chave depois das equações. Efetuou, 

satisfatoriamente, o tratamento algébrico que garantiu a classificação do sistema 

como impossível e destacou que não altera a medida do ângulo de inclinação das 

retas na mudança do parâmetro c, como pode-se observar no Protocolo 19. 

As Orientações Curriculares para o Ensino Médio (2006) mostram a 

importância em identificar os movimentos realizados pelos gráficos, quando alteram 

os parâmetros. 
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Protocolo 18: Aluno A5 – Atividade 3: Resolução de sistema  impossível com parâmetro no 
termo independente, observação no registro gráfico, verificação no registro algébrico. 
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Protocolo 19: Aluno A6– Atividade 3: Resolução de sistema impossível com parâmetro no 
termo independente, observação no registro gráfico, verificação no registro algébrico. 

.  

 

 

A seguir, a segunda parte da atividade três. 

 

Na parte dois da terceira atividade quatro alunos classificaram corretamente o 

sistema de equações como possível e indeterminado. O aluno A3 classificou como 

impossível e o A6 como possível e determinado. Somente o aluno A4 percebeu os 

infinitos pontos de intersecção presentes em duas retas coincidentes.  
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O aluno A1, resolveu corretamente o sistema no registro gráfico e verificou a 

solução no registro algébrico. Não identificou pontos comuns de intersecção. Porém, 

destacou a mudança da inclinação quando movimenta os parâmetros a e b dos 

coeficientes das incógnitas, tornando as retas crescentes ou decrescentes 

(Protocolo 20). 

Protocolo 20: Aluno A1– Atividade 3: Resolução de Sistema possível e indeterminado 
com parâmetro nos coeficientes das incógnitas e do termo independente, observação no 
registro gráfico, verificação no registro algébrico. 
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O aluno A2 constatou que as duas retas são coincidentes, classificando 

corretamente o sistema, como possível e indeterminado, com infinitas soluções no 

registro gráfico. No registro algébrico, teve dificuldade no tratamento, quando isolou 

a incógnita x na primeira equação y = -x +1 como x = y – 1, que substituído na 

segunda equação determinou o par ordenado (0,1) como única solução do sistema. 

O aluno registra, no item d, o encontro de um ponto no tratamento algébrico, mas no 

registro gráfico percebeu a existência de infinitos pontos em comum.  (Protocolo 21). 

Protocolo 21: Aluno A2 – Atividade 3: Resolução de Sistema  possível e indeterminado com 
parâmetro nos coeficientes das incógnitas e do termo independente, observação no registro 
gráfico, verificação no registro algébrico. 
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O aluno A3, no Protocolo 22, deve ter digitado incorretamente a segunda 

equação 2ax + 2by = 2c, para a representação das retas no registro gráfico, visto 

que os parâmetros c das equações registradas no protocolo são diferentes, 

prejudicando a resolução no registro gráfico e a conclusão sobre alterações nos 

parâmetros no sistema. 

Constata-se, no Protocolo 23 do aluno A4, a articulação entre o registro 

gráfico com o algébrico satisfatoriamente, relacionando o fato das retas serem 

coincidentes com os coeficientes idênticos das duas equações. Percebeu que em 

retas coincidentes todos os pontos são comuns. Não relacionou que a mudança dos 

parâmetros a, b e c não altera o fato das retas serem coincidentes. 

O protocolo 24 do aluno A5 mostra a classificação do sistema no registro 

gráfico correto, porém, o aluno não identificou pontos comuns nas duas retas 

coincidentes, não efetuando o tratamento algébrico necessário.  Quanto à alteração 

dos parâmetros, não observou que as retas que representam as equações ax+by=c 

e 2ax+2by=2c serão sempre coincidentes, independente das modificações dos 

parâmetros a, b e c. 

Duval (1988), afirma a necessidade de reconhecer todas as alterações 

possíveis de uma imagem e seu efeito no registro algébrico. 

O Protocolo 25 permite entender que o aluno A6 digitou a equação no 

software Geogebra de forma incorreta, prejudicando o desenvolvimento no registro 

gráfico da atividade. Na primeira equação, foi proposto ax + by = c e, na segunda 

equação 2ax+ 2by = 2c, com parâmetros a, b e c. Constatou-se pelo registro das 

equações, a primeira -x+y=-0,33 e a segunda -9x+y=-3.  

Percebe-se nos protocolos, segundo Duval (2009), que os alunos nem 

sempre identificam o mesmo objeto por meio das diversas representações dadas 

nos sistemas semióticos diferentes, por exemplo, escrita algébrica de uma relação e 

sua representação gráfica, a escrita numérica e sua representação geométrica sobre 

uma reta ou no plano. E, a conversão de registro não tem nada de imediato para os 

alunos. 
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Protocolo 22: Aluno A3 – Atividade 3 item 2: Resolução de sistema possível e indeterminado 
com parâmetro nos coeficientes das incógnitas e do termo independente, observação no 
registro gráfico, verificação no registro algébrico. 
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Protocolo 23: Aluno A4 – Atividade 3 item 2: Resolução de Sistema  possível e indeterminado com 

parâmetro nos coeficientes das incógnitas e do termo independente, observação no registro gráfico, 

verificação no registro algébrico. 
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Protocolo 24: Aluno A5 – Atividade 3 item 2: Resolução de sistema possível e indeterminado com 

parâmetro nos coeficientes das incógnitas e do termo independente, observação no registro gráfico, 

verificação no registro algébrico. 
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Protocolo 25: Aluno A6 – Atividade 3 item 2: Resolução de Sistema  possível e indeterminado com 

parâmetro nos coeficientes das incógnitas e do termo independente, observação no registro gráfico, 

verificação no registro algébrico. 
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Apresenta-se, a seguir, a parte três da terceira atividade. 

 

Todos os alunos classificaram corretamente o sistema como possível e 

determinado e fizeram o tratamento algébrico adequado para verificar o 

resultado.  

O Protocolo 26 apresenta a classificação correta do sistema possível e 

determinada, do aluno A2, percebendo a solução na intersecção das retas das 

equações no registro gráfico e verificação correta no registro algébrico. 

Analisando o protocolo, observa-se que o aluno relaciona a intersecção das retas 

no registro gráfico com a solução encontrada no tratamento algébrico. 

Duval (2009), identifica a conversão e o tratamento como atividades que 

podem favorecer a coordenação dos registros de representações e a atividade 

da conversão é menos espontânea e mais difícil de adquirir pela maioria dos 

alunos. 

Verifica-se no Protocolo 26 que o aluno A2 utilizou estruturas de números 

diferentes, de acordo com Duval (2009), os tratamentos que permitem efetuar, 

por exemplo, a adição de dois números é diferente na estrutura decimal e na 

estrutura fracionária. O aluno apresenta os tratamentos: 

Apresentação do número na representação fracionária e na representação 

decimal.                          

-2y = -1 ou y =  = 0,5       

     Subtração em duas representações numéricas: 

     Na estrutura decimal:        x= 2 – 0,5 ou x = 1,5           

     Na estrutura fracionária:    x = 2 –   =  =        
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Protocolo 26: Aluno A2 – Atividade 3 item 3: Resolução de Sistema  possível e determinado com 

parâmetro no coeficiente da incógnita e do termo independente, observação no registro gráfico, 

verificação no registro algébrico. 
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O Protocolo 27 do aluno A4 apresenta dois tratamentos algébricos na 

resolução do sistema.  Na primeira resolução, observou que o resultado não foi 

coerente com a solução do mesmo sistema no registro gráfico, confirmando a 

necessidade de trabalhar um mesmo objeto matemático em pelo menos dois 

registros de representação simultaneamente (Duval, 2009). 

Segundo Duval (2009), o aluno A4 ao relacionar as duas formas de 

representação, contribuiu para o desenvolvimento das suas capacidades de 

reflexão e análise, necessárias para o seu desenvolvimento do pensamento 

matemático. 

O aluno A4 classificou corretamente o sistema como possível e 

determinado, porém, no registro da posição relativa das retas das equações, 

colocou “as equações são coincidentes em um único ponto”.  

No primeiro tratamento, o aluno A4, multiplicou a primeira equação por (-1) 

e substituiu incógnita y= -x+1 na primeira equação, não percebeu que na 

substituição, a incógnita y estava como –y o que alteraria os valores de –x para x 

e 1 para -1. Consequentemente não realizou o tratamento numérico necessário 

para determinar os valores corretos de x e de y, não conferindo, assim, com a 

solução do registro gráfico. 

O aluno A4, no segundo tratamento, fez a substituição correta da incógnita 

y e determinou corretamente os valores de x e y, como mostra a seguir o 

Protocolo 27. 
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Protocolo 27: Aluno A4 – Atividade 3 item 3: Resolução de possível e determinado com 
parâmetro no coeficiente da incógnita e do termo independente, observação no registro 
gráfico, verificação no registro algébrico. 
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A seguir, a validação da atividade três, confrontando as análises a priori e 

a posteriori. 

 

Validação da terceira atividade 

 

Item 1         5x + 2y = 5 

                   5x + 2y = c 

 

Item 2         ax +   by =  c 

                 2ax + 2by = 2c 

 

Item 3         3x  +  y = 5 

                   ax  + y  = c       

 

Confrontando as análises a priori e a posteriori percebe-se que os alunos 

observaram a proporcionalidade entre os coeficientes e termos independentes no 

registro algébrico com a posição das retas que representam uma equação. E, a 

alteração desses parâmetros, gera uma modificação na posição de suas retas. 

Duval (1988) identifica que toda movimentação de uma imagem gera modificação na 

expressão algébrica correspondente, ocasionando uma variável visual para a 

interpretação gráfica. E, destaca, como necessário perceber todas as alterações 

possíveis dessa imagem e seu efeito na expressão algébrica. 

As Orientações Curriculares para o Ensino Médio (Brasil, 2006) indicam na 

resolução de sistemas de equações lineares o foco no ponto de vista geométrico 

com as posições relativas das retas. 

Verificou-se, nos protocolos, a melhora no tratamento algébrico, já 

relacionando a solução algébrica com a solução do registro gráfico. 

Na resolução do sistema possível e indeterminado, observado no Protocolo 

25, do aluno A6, o fato de não representar de forma correta as equações solicitadas, 

induziu a um erro de classificação do sistema como possível com retas 

concorrentes, quando, o correto era possível e indeterminado com retas 
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coincidentes. Provavelmente, o erro de digitação prejudicou suas conclusões e 

tratamento no registro algébrico. 

No sistema possível e determinado, todos os alunos fizeram as 

movimentações desejadas e concluíram pela, intersecção das retas, que o sistema 

formado pelas equações é possível e determinado. 

Todos efetuaram tratamento algébrico para conferir com a solução gráfica. 

O Protocolo 27 do aluno A4 diferenciou-se dos demais ao considerar as retas 

concorrentes. O desenvolvimento da atividade apresentada aponta para o uso 

indevido da palavra “coincidentes em um único ponto”, mas elas não coincidem, se 

interceptam em um único ponto, portanto, não se caracteriza um erro de 

compreensão e sim vocabular. 

No sistema possível e indeterminado, os alunos já conseguiram efetuar os 

tratamentos necessários para resolver algebricamente os sistemas e verificar como 

mudanças no registro algébrico podem provocar mudanças no registro gráfico.  

Compreenderam no sistema indeterminado o aparecimento de infinitas 

soluções de acordo com o registro gráfico com as retas coincidentes. 

No sistema impossível, conseguiram desenvolver um tratamento que 

assegurasse que a resposta do sistema não tem solução. 

Os alunos, com as experimentações, foram relacionando os coeficientes das 

equações com as retas obtidas com a movimentação dos coeficientes. A melhora foi 

notória. 

Segue a terceira sessão com o desenvolvimento da quarta, quinta e sexta 

atividades. 

 

4.2.3. Terceira Sessão 

 

Compõe a terceira sessão, as atividades quatro, cinco e seis, com os 

respectivos objetivos, apresentação, solução, análise a priori, experimentação, 

análise a posteriori e validação. 

  

4.2.3.1 Atividade 4 

 

Objetivo da atividade 4: 
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O aluno relacionar o registro gráfico do sistema de equações com o registro 

algébrico correspondente. 

 

Apresentação da atividade 4: 

Escreva uma equação no interior do retângulo para que o sistema represente: 

Duas retas paralelas  

 

     -3x + 7y = -3 

 

 

 

Duas retas coincidentes 

 

    -3x + 7y = -3 

 

 

 

Duas retas concorrentes 

 

     -3x + 7y = -3 

 

 

 

Solução da atividade 4 

a) Duas retas paralelas 

Uma possível solução pode ser com registro gráfico de duas retas paralelas, 

uma segunda equação, no registro algébrico, que mantivesse a 

proporcionalidade entre os coeficientes das incógnitas x e y das equações, 

como por exemplo, 

 

     -3x +  7y = -3 

     -6x + 14y = 5 

 

Tem-se, assim, a proporcionalidade entre os coeficientes das incógnitas x e y, 

das duas equações: 

          =  = 2 
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b) Duas retas coincidentes 

Uma possível solução pode ser, com registro gráfico de duas retas 

coincidentes, uma segunda equação, no registro algébrico, que mantivesse a 

proporcionalidade entre os coeficientes das incógnitas x e y e entre os termos 

independentes das equações, como por exemplo, 

 

    -3x +   7y = -3 

    -9x + 21y = -9 

 

Tem-se entre as duas equações a proporcionalidade entre os coeficientes das 

incógnitas x e y e do termo independente: 

               =  =  = 3 
 

 
c) Duas retas concorrentes 

Uma possível solução pode ser com registro gráfico de duas retas 

concorrentes, uma segunda equação, no registro algébrico, que não tivesse 

proporcionalidade entre os coeficientes das incógnitas x e y das equações. 

 

     -3x + 7y = -3 

        x -  2y =  3 

 

 

Análise a priori da atividade 4 

Nessa atividade, o aluno deve fazer a conversão do registro gráfico para o 

registro algébrico e compreender, no registro gráfico, das duas retas paralelas, a 

proporcionalidade dos coeficientes das incógnitas no registro algébrico, das duas 

retas coincidentes, a proporcionalidade dos coeficientes das incógnitas e do termo 

independente e das duas retas concorrentes, não proporcionalidade entre os 

coeficientes das incógnitas. 
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Experimentação da atividade 4  

 

Foram distribuídas aos alunos as atividades quatro, cinco e seis, desta 

terceira sessão. 

Na quarta atividade, a aluna A3 perguntou se não seria necessário a 

construção dos gráficos. O aluno A4 comentou que já conseguiria representar a 

segunda equação do sistema pela comparação com as atividades anteriores, sendo 

necessário atentar para os coeficientes da primeira equação para representar as 

retas pedidas. Os alunos A2 e A4 perguntaram se podiam representar as equações 

na forma reduzida. 

Os alunos mostraram segurança em determinar uma segunda equação da 

reta que atendesse a posição pedida, fazendo comentários que esta muito mais fácil 

do que as primeiras atividades. 

 

Análise a posteriori da atividade 4 

 

Alguns alunos trabalharam a forma reduzida da reta, por opção, uma vez que 

o software Geogebra aceita as duas formas de representação. 

O aluno A3 já trabalhou os dois registros simultaneamente, mesmo não sendo 

solicitada a construção do gráfico no Geogebra, como mostra o Protocolo 28. 

Duval (1988) coloca em seu artigo pontuando que o aluno adquirirá 

segurança no registro gráfico quando perceber todas as implicações relacionadas ao 

movimento de uma reta nas alterações de seus parâmetros. O aluno passa a ter 

uma visão global. 

Os alunos demostraram segurança em determinar uma segunda equação da 

reta conforme a posição pedida. Saíram do registro gráfico para o algébrico, ação 

presente no Protocolo 29 do aluno A5. 

Apenas o aluno A6 não conseguiu representar uma segunda equação que 

permitisse duas retas paralelas no registro gráfico, pois, ele dividiu os coeficientes 

das incógnitas das variáveis x e y por 7, entendendo ser coeficientes proporcionais. 

No coeficiente y conseguiu um número inteiro, porém, no coeficiente x, o resultado 

da divisão de -3 por 7 tem como resultado um número decimal. O aluno considerou 

apenas duas casas decimais e não notou a exigência de um coeficiente negativo, 
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para manter a proporcionalidade, prejudicando o resultado, obteve duas retas 

concorrentes. Na segunda parte obteve proporcionalidade, mudando o registro de 

número inteiro para fracionário do coeficiente da incógnita x (Protocolo 30). 

Protocolo 28: Aluno A3 – Atividade 4: Conversão do registro gráfico para o registro algébrico. 

 

 

 

Protocolo 29: Aluno A5 – Atividade 4: Conversão do registro gráfico para o registro algébrico. 
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Protocolo 30: Aluno A6 – Atividade 4: Conversão do registro gráfico para o registro algébrico. 

 

 

 

               

 
Protocolo 31: Aluno A1 – Atividade 4: Conversão do registro gráfico para o registro algébrico. 
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No Protocolo 31, verifica-se na atividade do aluno A1 a representação correta 

de cada equação atendendo a representação gráfica solicitada. O aluno representou 

a equação na forma reduzida, resgatando conhecimentos prévios da representação 

das retas das equações. 

 

 
Protocolo 32 Aluno A2 – Atividade 4: Conversão do registro gráfico para o registro algébrico. 

 

 

 

 

 

 

O aluno A2 apresentou no Protocolo 32 os seus registros a equação correta. 
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Protocolo 33: Aluno A4 – Atividade 4: Conversão do registro gráfico para o registro algébrico. 

 

 

 

Validação da atividade 4 

 

Os alunos a partir da posição relativa das retas solicitadas e com uma 

equação conhecida determinaram sem problemas a segunda equação de cada 

sistema.  

Atingiram plenamente o objetivo desta atividade e identificaram a variável 

visual relacionando-a com o registro algébrico Duval (1988). 

Apresentaremos a seguir a quinta atividade. 

4.2.3.2. Atividade 5 

 

Objetivo da atividade 5: 

Que o aluno saiba tramitar sem dificuldade nos diferentes registros de 

representação. 
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Apresentação da atividade 5: 

a) Escreva um sistema de equações possível e determinado. Em seguida 

resolva-o algebricamente e verifique graficamente no Geogebra sua solução. 

Grave como Atividade5a_seunome. 

 

b) Escreva um sistema de equações possível e indeterminado. Em seguida 

resolva-o algebricamente e verifique graficamente no Geogebra.sua solução. 

Grave como Atividade5b_seunome. 

 

c) Escreva um sistema de equações impossível. Em seguida resolva-o 

algebricamente e verifique graficamente no Geogebra.sua solução. Grave 

como Atividade5c_seunome. 

 

Solução da atividade 5 

 

Apresenta-se a seguir, uma possível solução para a atividade 5. 

 

Sistema de equações possível e determinado: 

  -2x + 5y = 2        

   5x – 3y = -5      

 

Registro gráfico com a utilização do Geogebra 
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Tratamento algébrico método da adição: 

Multiplica-se a primeira equação do sistema -2x +5y = 2 por (5) e a segunda 

equação 5x – 3y = -5 por (2), temos o sistema: 

 

   -10x + 25 y =  10 

    10x  –  6y  = -10 

 

Somando as duas equações obtém-se 19y = 0  determina-se valor de y=0. 

Substitui-se y = 0 na equação -2x + 5y = 2 e obtém x = -1. 

O sistema é possível e determinado com a solução {(-1,0)}. 

Verifica-se a solução {(-1,0)} nas equações do sistema, substituindo x = -1 e y = 0 

Temos na equação -2x + 5y = 2, após a substituição,  -2(-1) + 5(0)  = 2 , assim, 2=2    

é verdadeiro.     

Na equação 5x – 3y = -5, substitui-se  5(-1) + 3(0)  = -5, tem-se  -5 = -5 verdadeiro. 

 

Sistema de equações possível e indeterminado 

   8x –   7y =   5 

 16x – 14y = 10 

  

Registro gráfico com a utilização do Geogebra 
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Tratamento algébrico método da adição: 

Multiplica-se a primeira equação do sistema 8x – 7y = 5 por (16) e a segunda 

equação 16x – 14y = 10 por (-8), temos o sistema: 

 

    128x – 112y = 80   

  -128x + 112y = -80 

 

Somando as duas equações obtém 0 = 0. O sistema é possível e 

indeterminado com infinitas soluções. A resposta do sistema ficará em função de um 

parâmetro que chamaremos de α. 

Para x = α na equação 8x – 7y = 5, temos, 8α – 7y = 5 e  y =    -  

S = {( α,  -  )} 

Uma possível solução seria, por exemplo, para α =1, portanto x = 1 e 

y =  -   ou y =  . Assim S = {(1,  )} 

 

Sistema de equações impossível: 

  -4x + 2y = -1 

  -2x +   y =  7  

Registro gráfico com a utilização do Geogebra: 
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Tratamento algébrico método da adição: 

Multiplica-se a segunda equação do sistema 2x + y = 7 por (-2), tem-se o 

sistema: 

     

    4x + 2y =   -1 

   -4x  - 2y = -14 

 

Somando as duas equações obtemos 0 = -15, é impossível. Portanto o 

sistema é impossível. 

 

Análise a priori da atividade 5. 

Os alunos a partir de uma equação elaborada por eles, relaborarem outra 

equação relacionando os coeficientes das variáveis x e y para obter sistemas 

possível e determinado, possível e indeterminado e impossível. 

 

Experimentação da atividade 5. 

Inicialmente, a pesquisadora solicitou aos alunos os registros de suas 

resoluções na folha de atividades, como nas anteriores e, a gravação do arquivo 

com a representação gráfica de cada sistema, no computador da sala de 

informática, para, ao término da atividade, enviarem para o e-mail da pesquisadora, 

devidamente identificado.  

Os alunos tranquilamente iniciaram a quinta atividade, cada um no seu ritmo, 

não apresentaram dúvidas. 

 

Análise a posteriori da atividade 5 

 

Os alunos criaram satisfatoriamente os sistemas, na classificação solicitada. 

Alguns protocolos nos registros algébrico e gráfico confirmando esta análise. 

Nota-se que o aluno A1 determinou a classificação dos sistemas, por ele 

criados, adequadamente, bem como efetuou os tratamentos algébricos necessários 

para confrontar as repostas na representação gráfica. Representou uma das 

equações do sistema na forma reduzida, fato que facilitou o tratamento algébrico no 
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método da substituição, bem como fez a verificação da solução no sistema 

(Protocolo 34). 

 

Protocolo 34: Atividade 5 - Sistema possível e determinado criado pelo aluno A1 no registro 
algébrico e tratamento no mesmo registro. 

 

 

               

 

A representação gráfica do sistema criado pelo aluno A1, no software 

Geogebra, confirma como solução do sistema do registro algébrico, o par ordenado 

(0,3) e destaca mesmo não solicitado, o ângulo interno da intersecção das retas do 

sistema (Protocolo 35). 

 

Protocolo 35: Aluno A1 – Atividade 5: Sistema possível e determinado no registro gráfico,  
utilizando o software Geogebra. 
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O aluno A1 criou as duas equações para o sistema possível e indeterminado, 

efetuou o tratamento algébrico no método da substituição (Protocolo 36). 

 

Protocolo 36: Atividade 5: Sistema possível e indeterminado criado pelo aluno A1 no registro 
algébrico e o  tratamento no mesmo registro. 

 

 

 

 

A representação no registro gráfico do sistema possível e indeterminado, 

criado pelo aluno 1, confirma a classificação do sistema obtida no registro algébrico 

(Protocolo 34). 

 

Protocolo 37: Aluno A1 – Atividade 5: Sistema possível e indeterminado no registro gráfico,  
utilizando o software Geogebra. 

 

 

 

 

No Protocolo 35, a seguir, do aluno A1, constata-se a criação de um sistema 

de equações impossível, como podemos confirmar no método da substituição 
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escolhido para o tratamento algébrico. Verifica-se , também, a tentativa de resolver o 

sistema pelo método da comparação, ao isolar a incógnita y da segunda equação, 

faltando comparar os valores da incógnita y das duas equações para determinar o 

valor da incógnita x. 

Protocolo 38: Atividade 5: Sistema impossível criado pelo aluno A1 no registro algébrico e o  
tratamento no mesmo registro. 

 

 

 

 

O aluno A1 confirma a classificação do sistema impossível na representação 

gráfica Protocolo 39. 

Protocolo 39: Aluno A1 – Atividade 5: Sistema impossível no registro gráfico,  utilizando o 
software Geogebra. 
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No Protocolo 40, aluno A2 criou um sistema de equações possível e 

determinado, efetuou corretamente o tratamento algébrico no método da 

substituição, apresentou formalmente o conjunto solução do sistema, porém, optou 

por não fazer a verificação da solução no sistema. 

 

Protocolo 40: Atividade 5: Sistema possível e determinado criado pelo aluno A2 no registro 
algébrico e o  tratamento no mesmo registro. 

 

 

 

 

No Protocolo 41, apresenta-se a resolução gráfica do aluno A2, onde pode-se 

confirmar a solução do sistema criado. 

 

Protocolo 41: Aluno A2 – Atividade 5: Sistema possível e determinado no registro gráfico,  
utilizando o software Geogebra. 
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Verifica-se no Protocolo 42, a criação do sistema possível e indeterminado do 

aluno A2 na representação algébrica e a verificação da classificação e tratamento 

correto, no mesmo registro. 

 

Protocolo 42: Atividade 5: Sistema possível e indeterminado criado pelo aluno A2 no registro 
algébrico e o  tratamento no mesmo registro. 

 

 

 

 

No Protocolo 43, o aluno A2 representa o sistema criado acima, no registro 

gráfico e pela posição relativa das duas retas coincidentes; o sistema apresenta 

infinitas soluções, configurando-se realmente um sistema possível e indeterminado e 

sua classificação está correta. 

 

Protocolo 43: Aluno A2 – Atividade 5: Sistema possível e indeterminado no registro gráfico,  
utilizando o software Geogebra. 
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Finalmente, no Protocolo 44, o aluno A2 apresenta seu sistema impossível no 

registro algébrico e o tratamento correto no método da adição. 

 

Protocolo 44: Atividade 5: Sistema impossível criado pelo aluno A2 no registro algébrico e o  
tratamento no mesmo registro. 

 

 

 
 

A representação gráfica da aluna A2 tem as retas que representam cada 

equação, do sistema criado, são paralelas e consequentemente não apresentam 

solução comum, classificando o sistema como impossível (Protocolo 45). 

 

Protocolo 45: Aluno A2 – Atividade 5: Sistema impossível no registro gráfico,  utilizando o 
software Geogebra. 

 

 

 

 

O aluno A5 desenvolveu todos os itens da quinta atividade corretamente, 

como pode ser observado nos  registros algébrico e gráfico. 
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No Protocolo 46, a aluno A5 apresentou a criação do sistema possível e 

determinado, embora optasse por não colocar a classificação do sistema, efetuou o 

tratamento algébrico correto, no método da adição, para determinar a sua solução, a 

qual foi colocada na forma de par ordenado (Protocolo 46). 

 

Protocolo 46: Atividade 5: Sistema possível e determinado criado pelo aluno A5 no registro 
algébrico e o  tratamento no mesmo registro. 

 

 

 

O Protocolo 47, com o registro gráfico do aluno A5, confirma a solução do 

sistema acima, quando, as duas retas que representam cada equação do sistema 

são concorrentes, se interceptando em um único ponto de coordenadas (0,2). 

 

Protocolo 47: Aluno A5 – Atividade 5: Sistema possível e determinado no registro gráfico,  
utilizando o software Geogebra. 
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Analisando o protocolo do registro algébrico no sistema possível e 

indeterminado, do aluno A5, observa-se que o tratamento utilizado pelo aluno foi 

isolar a incógnita y em cada equação, em que há valores iguais para y. O aluno 

poderia  fazer  o  mesmo para  a  incógnita  x,  obtendo  os  valores  iguais,  ou  seja,  

x = –4 – 3y. Mas, ele criou as duas equações com os coeficientes das incógnitas e 

dos termos independentes proporcionais e mesmo não escrevendo a classificação, 

constata-se a criação de um sistema possível e indeterminado (Protocolo 48). 

 
Protocolo 48: Atividade 5: Sistema possível e indeterminado criado pelo aluno A5 no registro 
algébrico e o  tratamento no mesmo registro. 

 

 

 
 

O registro gráfico do aluno A5, em conformidade com o Protocolo 49, tem a 

representação das retas de cada equação coincidentes, tendo infinitas soluções 

comuns, tornando o sistema possível e indeterminado. 

 

Protocolo 49: Aluno A5 – Atividade 5: Sistema possível e indeterminado no registro gráfico,  
utilizando o software Geogebra. 
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No Protocolo 50 há o registro algébrico do aluno A5 do sistema de equações 

impossível por ele elaborado. O tratamento algébrico utilizado foi o método da 

adição e percebe-se a proporcionalidade somente dos coeficientes das incógnitas, 

as quais eliminadas no método da adição permite a falsa afirmação, 0 igual a -7,  

classificando o sistema como impossível. 

 

Protocolo 50: Atividade 5: Sistema impossível criado pelo aluno A5 no registro algébrico e o  
tratamento no mesmo registro. 

 

 

 

O registro gráfico do aluno A5 no Protocolo 51, contém na representação 

gráfica das retas das equações do sistema o paralelismo, não apresentando solução 

comum, o sistema é impossível. 

 
Protocolo 51: Aluno A5 – Atividade 5: Sistema impossível no registro gráfico,  

utilizando o software Geogebra. 
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No Protocolo 52 observa-se o sistema possível e determinado criado 

corretamente pelo aluno A4, com tratamento algébrico no método da adição, 

garantindo a solução do sistema. 

 

Protocolo 52: Atividade 5: Sistema possível e determinado criado pelo aluno A4 no registro 
algébrico e o  tratamento no mesmo registro. 

 

 
 

 

No Protocolo 53 o aluno A4 representa o sistema no registro gráfico com as 

retas das equações do sistema se interceptando no ponto de coordenadas (1,0). 

 

Protocolo 53: Aluno A4 – Atividade 5: Sistema possível e determinado no registro gráfico,  
utilizando o software Geogebra. 
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No Protocolo 54 o aluno A4, desenvolveu um sistema de equações com 

registro algébrico igual, consequentemente, ao efetuar um tratamento algébrico no 

método da adição, com a eliminação das variáveis simétricas, obteve a igualdade 

0=0, classificando o sistema como possível e indeterminado. 

 
Protocolo 54: Atividade 5: Sistema possível e indeterminado criado pelo aluno A4 no registro 
algébrico e o  tratamento no mesmo registro. 

 

 
 

 

O Protocolo 55 do aluno A4 na representação gráfica do sistema criado acima 

aponta as retas das equações como coincidentes, apresentando infinitos pontos em 

comum, confirmando a classificação do sistema possível e indeterminado. 

 

Protocolo 55: Aluno A4 – Atividade 5: Sistema possível e indeterminado  no registro gráfico,  
utilizando o software Geogebra. 
 

 

 

O aluno A4 não determinou um sistema de equações impossível, como 

podemos verificar em seu Protocolo 56, prosseguiu no tratamento algébrico pelo 
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método da substituição, determinando um valor para a incógnita X=  e substituindo 

o valor de x, na segunda equação, determinou o valor de y =  , 

descaracterizando um sistema impossível, pois, apresentou solução. Há a falta de 

proporcionalidade entre os coeficientes das incógnitas entre as duas equações e o 

aluno trabalhou a solução no registro numérico fracionário. 

Em relação ao tratamento algébrico (Protocolo 56), pelo método da 

substituição, a resolução do sistema está correta, embora, nestas condições, o 

sistema foi possível e determinado com solução o par ordenado   ,    . 

O aluno comentou o fato com a pesquisadora que solicitou para registrar a 

observação: “pelo fato do sistema ser impossível não consegui solução ao fazer 

cálculos”. 

 

Protocolo 56: Atividade 5: Sistema impossível criado pelo aluno A4 no registro algébrico e o  
tratamento no mesmo registro. 

 
 

 

 

O Protocolo 57, no registro gráfico do aluno A4, apresenta a janela algébrica 

como primeira  equação  -3x + 7y = -3,  diferente  da  equação no registro  algébrico,  
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-6x + 3y = -6 (Protocolo 56). 

 Na segunda equação do registro gráfico (Protocolo 57), o coeficiente da 

incógnita x está no registro decimal, enquanto na representação algébrica está no 

registro fracionário (Protocolo 56). 

 
Protocolo 57: Aluno A4 – Atividade 5: Sistema impossível no registro gráfico,  utilizando o 
software Geogebra. 

 

 

 

 

Validação da atividade 5 

 

Os alunos conseguiram criar equações na forma algébrica, bem como, 

efetuaram os tratamentos algébricos necessários para determinar sua solução. A 

representação gráfica com o auxilio do software Geogebra, possibilitou aos alunos 

conferirem seus resultados. 

Somente o aluno A4 teve dificuldade para representar um sistema impossível. 

Não observou a necessidade de duas equações, de tal forma que os coeficientes 

das incógnitas x e y fossem proporcionais, para que no tratamento algébrico fosse 

possível cancelar as duas incógnitas, restando uma igualdade não verdadeira, entre 

dois números, caracterizando um sistema impossível. 

 A proposta segundo Duval (2009) define importância de trabalhar pelo menos 

dois tipos de conversões. As diferentes formas exploradas nas atividades favoreceu 

a comparação entre os diferentes tipos de registros, confrontando as resoluções 
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encontradas. Tal fato propiciou a observação da trajetória dos alunos para efetuar os 

tratamentos necessários.  

Confirmou-se o pensamento de Duval (2009), na proposta de um trabalho de 

aprendizagem específico focado na diversidade de sistemas de representação: 

 

 

[...] Porém, quando tal tipo de trabalho é proposto, constata-se uma 

modificação completa nas iniciativas e nas atitudes dos alunos para efetuar 

os tratamentos matemáticos, para os controlar, para a rapidez de execução 

e também para o interesse colocado na tarefa. Não tem simplesmente 

sucesso, mas modificação da qualidade de produções. Esse salto 

qualitativo no desenvolvimento das competências e das performances 

aparece ligado à coordenação de sistemas semióticos nos alunos.  

(DUVAL, 2009, p. 19). 

 

4.2.3.3. Atividade 6 

 

 

Objetivo da atividade 6 

O aluno efetuar a conversão do registro gráfico do sistema de equações para 

o registro algébrico. 

 

Apresentação da atividade 6 

 

Item 1 
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Considere a representação gráfica das duas retas acima com ponto de 

intersecção A = (2,3), determine uma possível equação que represente cada uma 

das retas, resolva algebricamente e classifique o tipo de sistema de equações. 

 

Item 2 

 

Considere a representação gráfica das duas retas acima, determine uma 

possível equação que representa cada uma das retas, resolva algebricamente e 

classifique o tipo de sistema de equações. 

 

Solução da atividade 6 

Na representação gráfica de retas concorrentes, uma possível solução do sistema, 

pode ser: 

Considera-se os pares ordenados representando pontos de cada reta. Para o 

cálculo do coeficiente angular m. Tendo a equação reduzida da reta y = mx + h, 

sendo h o coeficiente linear ou valor da ordenada do ponto de intersecção da reta 

com o eixo y ou (0,h). 

Item 1: Para a primeira reta: (0,5) e (2,3). 

           m =  =  = -1 
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            y = -x + 5  ou  x + y = 5 
 

Para a segunda reta: (0,-1) e (2,3). 

m =  = 2 

y = 2x – 1 ou -2x + y = -1 

 

Resolução no tratamento algébrico do sistema formado: 

 

   x + y =  5 

-2x + y = -1 

 

Multiplicando a primeira equação por (-1) e somando-se com a segunda 

equação, obtém-se: 

 -x – y = -5 

-2x + y = -1 

 -3x      = -6 ou x = 2 

 

Substituindo x = 2 na equação x + y = 5, tem-se y = 3, o sistema é possível e 

determinado com Solução = {(2,3)} 

 

Item 2: Primeira reta: (0,3) e (2,5) 

m =  = 1 

y = x + 3 

Para a segunda reta: (0,-1) e (2,1) 

m =  = 1 

y = x – 1  

Tem-se o sistema  

  – x + y = 3 

  – x + y = -1 

Como y = x + 3 e y = x – 1, tem-se 
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x + 3 = x -1 

3 = - 1 não é verdadeiro, o sistema é impossível e não tem 

Solução. 

S = {   } 

 

 

Análise a priori da atividade 6 

Os alunos devem fazer a conversão do registro gráfico para o algébrico, com 

a utilização de seus conhecimentos prévios e com os conhecimentos adquiridos 

nesse estudo, bem como efetuar o tratamento algébrico para conferir as soluções.  

A expectativa é que os alunos empreguem os registros monofuncionais, de 

acordo com Duval (2009), os tratamentos dos registros são  algoritmizáveis, 

constando no grupo as escritas algébricas como representação discursiva e os 

gráficos cartesianos como representações não discursiva. 

 

Experimentação da atividade 6 

No início da atividade 6, os alunos perguntaram para a pesquisadora-

professora, se poderiam utilizar os conceitos que viram em Geometria Analítica para 

determinar a equação de uma reta conhecidos dois pontos e o ponto de intersecção 

da reta com o eixo y. A pesquisadora considerou ótimo o interesse e o conhecimento 

prévio dos alunos.  

 

Análise a posteriori da atividade 6 

 

Nesta atividade, utilizou-se os conceitos de coeficientes angular e linear para 

determinar a equação que represente cada uma das retas. Os alunos calcularam 

estes coeficientes utilizando os pares ordenados dos pontos pertencentes às retas 

representadas no plano cartesiano. 

No sistema possível e determinado, do Protocolo 58 do aluno A1, ocorreu 

uma conversão incorreta de registro gráfico para o algébrico de maneira que 

garantisse a solução do sistema nos dois registros. Observa-se que o erro está no 

tratamento aritmético: 

O aluno A1 registrou incorreto  = 1 (Protocolo 58) 
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           O correto seria                          = 2 

 

Os alunos A2, A3, A4, A5 e A6 realizaram a conversão do registro gráfico 

para o registro algébrico sem dificuldade e desenvolveram o tratamento algébrico, 

conferindo a mesma resolução nos dois registros. 

No Protocolo 59, o aluno A5 determinou corretamente os coeficientes angular 

da reta m e coeficiente linear c, utilizando os pontos observados no registro gráfico e 

efetuou a equação reduzida de cada reta. Realizou um tratamento algébrico para a 

resolução do sistema formado. A solução do registro algébrico foi a mesmo do 

registro gráfico. 

Observa-se nos protocolos dos alunos a conversão do registro gráfico para o 

algébrico e do algébrico para o numérico e as atividades de tratamento numérico e 

algébrico, confirmando a coordenação entre os registros de representação Duval 

(2009).  
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Protocolo 58: Atividade 6 – A1: Registro gráfico com conversão para o registro algébrico de 
um sistema possível e determinado. 
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Protocolo 59: Atividade 6 – A5: Registro gráfico com conversão para o registro algébrico de 
um sistema possível e determinado. 
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Como os alunos A2, A3, A4 e A6 utilizaram as mesmas estratégias de 

resolução, apresenta-se, a seguir, o Protocolo 60 com a atividade do aluno A2. 

 

Protocolo 60: Atividade 6 – A2: Registro gráfico com conversão para o registro algébrico de 
um sistema possível e determinado. 
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No sistema impossível com a representação gráfica de duas retas paralelas, 

as alunos A1, A3, A4, A5 e A6, efetuaram a conversão de registro e o tratamento 

algébrico corretamente e, como utilizaram a mesma estratégia, será mostrado, o 

Protocolo 61 do aluno A1. 

 

Protocolo 61: Atividade 6 – A1: Registro gráfico com conversão para o registro algébrico de 
um sistema impossível. 
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O aluno A2 efetuou corretamente a conversão do registro gráfico para o 

algébrico, porém apresentou dificuldade no tratamento algébrico e numérico, 

comprometendo a resolução do sistema. Ele não efetuou o princípio aditivo 

adequadamente, para eliminar a incógnita x, pode-se perceber, pelo comentário do 

aluno: “Não poderá ser um sistema impossível, pois segundo minha resolução, 

existe uma solução” (Protocolo 62). 

Protocolo 62: Atividade 6 – A2: Registro gráfico com conversão para o registro algébrico de 
um sistema impossível. 

 

 



 

135 

 

 
 

Validação da atividade 6 

Duval (2009) ressalta a possibilidade de mobilizar simultaneamente ao menos 

dois registros de representação, ou mudar a cada momento de registro. Ao término 

da atividade destaca-se a flexibilidade dos alunos em tramitar nos registros 

monofuncionais propostos, conforme análise dos protocolos. 

Os alunos criaram, satisfatoriamente, as equações que atendessem a 

classificação solicitada para cada sistema.  Confirmando, o destaque de Duval 

(2009), essa aprendizagem foi significativa, pois os alunos conseguiram realizar os 

tratamentos em diferentes registros de representação, efetuando a conversão de 

registros de maneira natural. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 

Diante da importância demonstrada no tema sistemas de equações lineares 

para a formação Matemática dos estudantes, essa pesquisa teve como objetivo 

investigar de que forma os alunos do Ensino Médio resolvem sistemas de equações 

lineares 2X2 quando a abordagem proposta favorece a conversão e o tratamento de 

registros de representação semiótica. 

Considerou-se a hipótese em que atividades com a conversão e o tratamento 

de registros de representação semiótica podem proporcionar condições favoráveis 

para a resolução de sistemas de equações lineares. 

Desenvolveu-se uma sequência de atividades para investigar essa hipótese, 

utilizando uma proposta que propiciou a coordenação entre diversos registros de 

representação semiótica de um mesmo objeto.  

Contemplou-se a conversão do registro da língua natural para o registro 

algébrico, do algébrico para o gráfico e do gráfico para o algébrico, bem como o 

tratamento nos registros algébrico e gráfico com a discussão dos sistemas lineares 

de acordo com a posição relativa das retas de cada equação que compõe o sistema. 

A Engenharia Didática utilizada como metodologia de pesquisa, embasou a 

análise das atividades desenvolvidas. 

           As atividades propostas com o software Geogebra, permitiram um grande 

número de experimentações na alteração dos valores dos parâmetros 

representando os coeficientes das incógnitas e o termo independente das equações 

e possibilitaram ao aluno compreender como mudanças no registro algébrico podem 

alterar o registro gráfico e vice-versa, proporcionando mais significado ao registro 

gráfico com a discriminação das variáveis visuais pertinentes - que é muito diferente 

de construir retas a partir da sua equação ponto a ponto. Os resultados observados 

constam a seguir. 

A investigação ocorreu em três sessões: 

Na primeira sessão com as atividades 1 e 2, notou-se que os alunos não  

dominavam as diferentes formas de registros de um sistema de equações lineares. 

Na primeira atividade recorreram ao conhecimento aritmético para determinar a 

resolução do sistema. Cinco dos alunos não efetuaram o tratamento no registro 
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algébrico. Na segunda atividade, classificaram os sistemas propostos graficamente, 

porém não efetuaram sua resolução no registro algébrico, evidenciando talvez que o 

aprendizado no registro algébrico foi mecânico.  

Nos sistema impossível justificaram não haver solução, já que as retas 

representadas pelas equações do sistema não se cruzam. No sistema possível e 

indeterminado não relacionaram a possibilidade da existência de infinitas soluções 

pelo fato das retas serem coincidentes. 

Na segunda sessão revisou-se a resolução de sistemas lineares no registro 

algébrico utilizando como tratamento os métodos da adição e substituição. 

A partir dessa atividade com as possibilidades de alterações dos coeficientes 

das equações, os alunos estabeleceram as primeiras associações com a posição de 

suas retas. 

Efetuaram os tratamentos necessários para resolver os sistemas e 

reconheceram no sistema indeterminado o aparecimento de infinitas soluções 

devido à observação do registro gráfico das retas coincidentes. 

A melhora foi notória, as experimentações permitiram aos alunos relacionar 

os coeficientes das equações com a representação de suas retas. 

Na terceira sessão desenvolveram as atividades 4 a 6. A partir de apenas 

uma equação dada e a posição entre suas retas, os alunos determinaram uma 

segunda equação, saindo do registro gráfico para o algébrico, realizando o 

tratamento algébrico de cada sistema elaborado. 

Na atividade 5, determinaram seus próprios sistemas, classificando-os 

corretamente.  

Finalmente, na atividade 6, trabalharam com o registro de partida gráfico e 

determinaram a equação que representava cada reta do plano cartesiano no registro 

de chegada algébrico. 

A sequência de atividades foi aprimorada e consta nos anexos desta 

pesquisa. 

Pode-se concluir que a introdução de uma atividade que permitia a tramitação 

dos sistemas de equações lineares nos vários registros de representação semiótica 

e o conhecimento de quais alterações feitas no registro algébrico provoca mudanças 

no registro gráfico, facilita o aprendizado, pois os alunos apresentaram uma melhora 

significativa de desempenho. 
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Espera-se que esta pesquisa possa contribuir para a aprendizagem dos 

alunos no tema sistemas de equações lineares e incentivar outros estudos deste 

objeto matemático nas pesquisas da Educação Matemática. 
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ANEXOS 

APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES 
 
Apresentação da atividade 1: 

Encontre a solução do seguinte problema: 

A soma das idades de Maria e Ana é 25 anos. 

A soma da idade de Maria com o dobro da idade de Ana é 40 anos. Qual é a idade 

de cada uma? (Questão adaptada do livro de Dante, 2007, p. 133). 

 
Apresentação da atividade 2: 

Resolver graficamente um sistema é classificá-lo de acordo com a posição relativa 

das retas que representam as equações do sistema. 

 

Sistema Possível e 

Determinado 

 

As retas, que 

representam as 

equações, se 

interceptam em um 

único ponto, que é a 

solução do sistema. 

Sistema Impossível 

 

 

As retas são distintas e 

paralelas. Não 

apresentam ponto em 

comum. Não existe 

solução para o sistema. 

Sistema Possível e 

Indeterminado 

 

As retas que representam as 

equações são coincidentes. 

Há infinitas soluções para o 

sistema.  

 

 
Com a utilização do programa Geogebra, resolva graficamente os sistemas de 
equações abaixo: 
 
 
a)         x - 2y = 3             b)         x - 2y = 3                c)     x -  2y = 3 

          2x - 4y = 7                       3x - 6y = 9                         x + 2y = 7  

 

 
Para a resolução, siga a sequência abaixo: 

Para abrir o Geogebra clique duas vezes no ícone        
 
Abrirá a caixa: 
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a)      x -  2y = 3 

           2x - 4y = 7  

 
1) Digite na Entrada a equação x – 2y = 3, clique enter e verifique que na janela 

de visualização está representada a reta correspondente à equação. 

2) Digite na Entrada a equação 2x – 4y = 7, clique enter e verifique que na 

janela de visualização está representada a reta correspondente à equação. 

3) Na janela de visualização, qual é a posição relativa entre as duas retas? 

Classifique o sistema. 

4) Veja os valores de x e y do ponto de intersecção das duas retas, quando for o 

caso. Resolva algebricamente para conferir. 

Utilizar a ferramenta arquivo, clicar em novo: 

 
 

 Aparecerá a caixa:  

 
Clicar em não gravar. 
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b)      x – 2y = 3 
       3x – 6y = 9 
 

1)  Digite na Entrada a equação x – 2y = 3, clique enter e verifique que na janela 

de visualização está representada a reta correspondente à equação. 

2) Digite na Entrada a equação 3x – 6y = 9, clique enter e verifique que na 

janela de visualização está representada a reta correspondente à equação. 

3) Na janela de visualização, qual é a posição relativa entre as duas retas? 

Classifique o sistema. 

4) Veja os valores de x e y do ponto de intersecção das duas retas, quando for o 

caso. Resolva algebricamente para conferir. 

Utilize a ferramenta arquivo, clicar em novo e não gravar. 
 

      

 
c)     x – 2y = 3 

        x + 2y = 7 

 

1) Digite na Entrada a equação x – 2y = 3, clique enter e verifique que na janela 

de visualização está representada a reta correspondente à equação. 

2) Digite na Entrada a equação x + 2y =7, clique enter e verifique que na janela 

de visualização está representada a reta correspondente à equação. 

3) Na janela de visualização, qual é a posição relativa entre as duas retas? 

Classifique o tipo de sistema. 
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4) Veja os valores de x e y do ponto de intersecção das duas retas, quando for o 

caso. Resolva algebricamente para conferir. 

 
Utilizar a ferramenta arquivo, clicar em novo e não gravar. 
 
 
 
Atividade 3 

Apresentação da Atividade 3 

Abrir o Geogebra. Deixe abertas as janelas de visualização e de Álgebra. 
 
Item 1 

Digite na Entrada a equação 5x + 2y = 5 clique enter. 

 

Clique na ferramenta Controle Deslizante. 

 

 

Crie o controle deslizante c, com valor mínimo -5, valor máximo 5 e incremento 1.  

 

Digite na Entrada nova equação 5x + 2y = c. Clique enter e verifique que na janela 

de visualização está representada a correspondente reta da equação. 
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Clique na ferramenta Mover. 

 

Altere o parâmetro c do controle deslizante. Fixe um valor para o parâmetro c. 

O parâmetro c é o termo independente. 

Responda: 

a) Escreva o sistema das equações das retas obtidas na janela de visualização. 

Para ajuda, observe a janela de Álgebra. 

b) Qual é a posição relativa das retas dessas equações? O que você percebeu 

entre os coeficientes das equações das retas?  

c) Como você classifica o sistema de acordo com a posição relativa das retas? 

d) Você encontrou a intersecção das retas? Em caso afirmativo escreva qual é. 

e) Resolva o sistema algebricamente para conferir a solução e a classificação do 

sistema. 

Clicar a ferramenta Mover 

f) Altere o parâmetro c, com c diferente de 5, do controle deslizante,   várias 

vezes. 

           Registre o que você observou com relação ao gráfico das retas. 

 

Item 2 

Clique na ferramenta Arquivo abrirá uma janela, clique novo, abrirá uma janela Não 

gravar. 
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Crie os controles deslizantes a, b e c com valor mínimo -5, valor máximo 5 e 

incremento 1.  

O parâmetro a representa o coeficiente de x, o parâmetro b representa o coeficiente 

de y e o parâmetro c representa o termo independente. 

Clique na ferramenta Mover e escolher os parâmetros a, b e c do controle 

deslizante. Fixe os valores dos parâmetros. 

Digite a equação ax + by = c na Entrada. Clique enter e observe na janela de 

visualização a reta que representa a equação. 

Digite na Entrada uma nova equação 2ax + 2by = 2c, tecle enter. 

Observe na janela de visualização a reta obtida pela equação digitada. 

Responda: 

a) Escreva o sistema das equações das retas com os parâmetros que você 

escolheu os coeficientes. Para ajuda observe a janela de Álgebra. 

b) Qual é a posição relativa das retas dessas equações. O que você percebe 

entre os coeficientes das duas equações?   

c) Classifique o sistema de acordo com a posição das retas. 

d) Você achou a intersecção das retas? Em caso afirmativo escreva qual é. 

e) Resolva o sistema algebricamente para conferir a solução e a classificação do 

sistema. 

f) Clique na ferramenta Mover 
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Altere os valores dos parâmetros a, b e c, do controle deslizante, várias 

vezes. Registre o que você observou.  

 

Item 3 

Clique na ferramenta Arquivo abrirá uma janela, clique novo, abrirá uma 

janela Não gravar. 

           

Criar os controles deslizantes com parâmetros a e c com valor mínimo -5, valor 

máximo 5 e incremento 1.  

O parâmetro a representa o coeficiente de x e o parâmetro c representa o termo 

independente. 

Digitar a equação 3x + y = 5 no campo de entrada. Clicar enter e observar na janela 

de visualização a reta que representa a equação. 

Clicar na ferramenta Mover e alterar os parâmetros a e c, com a diferente de 3 

Digitar no campo de entrada uma nova equação ax + y = c, tecle enter. 

Observe no campo de visualização a reta que foi formada pela equação digitada. 

Responda: 

a) Escreva o sistema das equações das retas que você digitou. 

b) Qual é a posição relativa das retas dessas equações. O que você percebe 

entre os coeficientes das duas equações?   

c) Classifique o sistema de acordo com a posição das retas. 

d) Você achou a intersecção das retas? Em caso afirmativo o que você acha que 

é? 
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e) Resolva o sistema algebricamente para conferir a solução e a classificação do 

sistema. 

f) Explique o que você acha porque a deve ser diferente de 3. Faça agora a=3 e 

verifique sua resposta 

Clicar em arquivo, novo e não gravar. 

g) Digitar a equação 3x + y = 5 no campo de entrada. Clicar enter e observar 

na janela de visualização a reta que representa e equação. 

 

Criar um controle deslizante para os parâmetros b e c, com valor mínimo -5, máximo 

5 e incremento igual a 1. 

Digite a equação 3x + by = c no campo de entrada. 

Clicar na ferramenta Mover. 

Alterar várias vezes os valores b (b diferente de 1) e c, do controle deslizante, que 

representam os parâmetros da incógnita da variável y e do termo independente, 

respectivamente.  

Registre o que você observou.  

Explique o que você acha do porque b deve ser diferente de 1. Faça agora b=1 e 

verifique sua resposta. 

 

Apresentação da atividade 4: 

Escreva uma equação no interior do retângulo para que o sistema represente: 

Duas retas paralelas  

 

     -3x + 7y = -3 

 

 

 

Duas retas coincidentes 

    -3x + 7y = -3 

 

 

 

Duas retas concorrentes 

     -3x + 7y = -3 
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Represente cada sistema criado no registro gráfico, utilizando o software 

Geogebra, confira a posição relativa das retas. Grave. 

 

Apresentação da atividade 5: 

a) Escreva um sistema de equações possível e determinado. Em seguida 

resolva-o algebricamente e verifique graficamente no Geogebra sua solução. 

Grave como Atividade5a_seunome. 

 

b) Escreva um sistema de equações possível e indeterminado. Em seguida 

resolva-o algebricamente e verifique graficamente no Geogebra.sua solução. 

Grave como Atividade5b_seunome. 

 

c) Escreva um sistema de equações impossível. Em seguida resolva-o 

algebricamente e verifique graficamente no Geogebra.sua solução. Grave 

como Atividade5c_seunome. 

 

 

Apresentação da atividade 6 

Item 1 
 

 
 

Considere a representação gráfica das duas retas acima com ponto de 

intersecção A = (2,3), determine uma possível equação que represente cada uma 

das retas, resolva algebricamente e classifique o tipo de sistema de equações. 
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Item 2 

 

Considere a representação gráfica das duas retas acima, determine uma 

possível equação que representa cada uma das retas, resolva algebricamente e 

classifique o tipo de sistema de equações.  
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PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

PUC/SP 

 NILZA APARECIDA DE FREITAS  

 

SISTEMAS DE EQUAÇÕES LINEARES: 

Uma proposta de atividades com abordagem de diferentes Registros de 

Representação Semiótica 

 
ATIVIDADE 

 
Apresentação da atividade 1: 

Encontre a solução do seguinte problema: 

A soma das idades de Maria e Ana é 25 anos. 

A soma da idade de Maria com o dobro da idade de Ana é 40 anos. Qual é a idade 

de cada uma? (Questão adaptada do livro de Dante, 2007, p. 133). 

 
Apresentação da atividade 2: 

Resolver graficamente um sistema é classificá-lo de acordo com a posição relativa 

das retas que representam as equações do sistema. 

 

Sistema Possível e 

Determinado 

 

As retas, que 

representam as 

equações, se 

interceptam em um 

único ponto, que é a 

solução do sistema. 

Sistema Impossível 

 

 

As retas são distintas e 

paralelas. Não 

apresentam ponto em 

comum. Não existe 

solução para o sistema. 

Sistema Possível e 

Indeterminado 

 

As retas que representam as 

equações são coincidentes. 

Há infinitas soluções para o 

sistema.  

 

 
Com a utilização do programa Geogebra, resolva graficamente os sistemas de 
equações abaixo: 
 
 
a)         x - 2y = 3             b)         x - 2y = 3                c)     x -  2y = 3 

          2x - 4y = 7                       3x - 6y = 9                         x + 2y = 7  
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Para a resolução, siga a sequência abaixo: 

Para abrir o Geogebra clique duas vezes no ícone        
 
Abrirá a caixa: 
 

 
 

 

a)      x -  2y = 3 

           2x - 4y = 7  

 
1) Digite na Entrada a equação x – 2y = 3, clique enter e verifique que na janela 

de visualização está representada a reta correspondente à equação. 

2) Digite na Entrada a equação 2x – 4y = 7, clique enter e verifique que na 

janela de visualização está representada a reta correspondente à equação. 

3) Na janela de visualização, qual é a posição relativa entre as duas retas? 

Classifique o sistema. 

4) Veja os valores de x e y do ponto de intersecção das duas retas, quando for o 

caso. Resolva algebricamente para conferir. 

Utilizar a ferramenta arquivo, clicar em novo: 
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 Aparecerá a caixa:  
 
Clicar em não gravar. 
 
b)      x – 2y = 3 
       3x – 6y = 9 
 

1)  Digite na Entrada a equação x – 2y = 3, clique enter e verifique que na janela 

de visualização está representada a reta correspondente à equação. 

2) Digite na Entrada a equação 3x – 6y = 9, clique enter e verifique que na 

janela de visualização está representada a reta correspondente à equação. 

3) Na janela de visualização, qual é a posição relativa entre as duas retas? 

Classifique o sistema. 

4) Veja os valores de x e y do ponto de intersecção das duas retas, quando for o 

caso. Resolva algebricamente para conferir. 

Utilize a ferramenta arquivo, clicar em novo e não gravar. 
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c)     x – 2y = 3 

        x + 2y = 7 

 

1) Digite na Entrada a equação x – 2y = 3, clique enter e verifique que na janela 

de visualização está representada a reta correspondente à equação. 

2) Digite na Entrada a equação x + 2y =7, clique enter e verifique que na janela 

de visualização está representada a reta correspondente à equação. 

3) Na janela de visualização, qual é a posição relativa entre as duas retas? 

Classifique o tipo de sistema. 

4) Veja os valores de x e y do ponto de intersecção das duas retas, quando for o 

caso. Resolva algebricamente para conferir. 

 
Utilizar a ferramenta arquivo, clicar em novo e não gravar. 
 
 
 
Atividade 3 

Apresentação da Atividade 3 

Abrir o Geogebra. Deixe abertas as janelas de visualização e de Álgebra. 
 
Item 1 

Digite na Entrada a equação 5x + 2y = 5 clique enter. 

 

Clique na ferramenta Controle Deslizante. 

 

 

Crie o controle deslizante c, com valor mínimo -5, valor máximo 5 e incremento 1.  
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Digite na Entrada nova equação 5x + 2y = c. Clique enter e verifique que na janela 

de visualização está representada a correspondente reta da equação. 

 

 

Clique na ferramenta Mover. 

 

Altere o parâmetro c do controle deslizante. Fixe um valor para o parâmetro c. 

O parâmetro c é o termo independente. 

Responda: 

a) Escreva o sistema das equações das retas obtidas na janela de visualização. 

Para ajuda, observe a janela de Álgebra. 

b) Qual é a posição relativa das retas dessas equações? O que você percebeu 

entre os coeficientes das equações das retas?  

c) Como você classifica o sistema de acordo com a posição relativa das retas? 

d) Você encontrou a intersecção das retas? Em caso afirmativo escreva qual é. 

e) Resolva o sistema algebricamente para conferir a solução e a classificação do 

sistema. 

Clicar a ferramenta Mover 

f) Altere o parâmetro c, com c diferente de 5, do controle deslizante,   várias 

vezes. 
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           Registre o que você observou com relação ao gráfico das retas. 

 

Item 2 

Clique na ferramenta Arquivo abrirá uma janela, clique novo, abrirá uma janela Não 

gravar. 

 

                 

Crie os controles deslizantes a, b e c com valor mínimo -5, valor máximo 5 e 

incremento 1.  

O parâmetro a representa o coeficiente de x, o parâmetro b representa o coeficiente 

de y e o parâmetro c representa o termo independente. 

Clique na ferramenta Mover e escolher os parâmetros a, b e c do controle 

deslizante. Fixe os valores dos parâmetros. 

Digite a equação ax + by = c na Entrada. Clique enter e observe na janela de 

visualização a reta que representa a equação. 

Digite na Entrada uma nova equação 2ax + 2by = 2c, tecle enter. 

Observe na janela de visualização a reta obtida pela equação digitada. 

Responda: 

a) Escreva o sistema das equações das retas com os parâmetros que você 

escolheu os coeficientes. Para ajuda observe a janela de Álgebra. 

b) Qual é a posição relativa das retas dessas equações. O que você percebe 

entre os coeficientes das duas equações?   
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c) Classifique o sistema de acordo com a posição das retas. 

d) Você achou a intersecção das retas? Em caso afirmativo escreva qual é. 

e) Resolva o sistema algebricamente para conferir a solução e a classificação do 

sistema. 

f) Clique na ferramenta Mover 

Altere os valores dos parâmetros a, b e c, do controle deslizante, várias 

vezes. Registre o que você observou.  

 

Item 3 

Clique na ferramenta Arquivo abrirá uma janela, clique novo, abrirá uma 

janela Não gravar. 

           

Criar os controles deslizantes com parâmetros a e c com valor mínimo -5, valor 

máximo 5 e incremento 1.  

O parâmetro a representa o coeficiente de x e o parâmetro c representa o termo 

independente. 

Digitar a equação 3x + y = 5 no campo de entrada. Clicar enter e observar na janela 

de visualização a reta que representa a equação. 

Clicar na ferramenta Mover e alterar os parâmetros a e c, com a diferente de 3 

Digitar no campo de entrada uma nova equação ax + y = c, tecle enter. 

Observe no campo de visualização a reta que foi formada pela equação digitada. 

Responda: 

a) Escreva o sistema das equações das retas que você digitou. 
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b) Qual é a posição relativa das retas dessas equações. O que você percebe 

entre os coeficientes das duas equações?   

c) Classifique o sistema de acordo com a posição das retas. 

d) Você achou a intersecção das retas? Em caso afirmativo o que você acha que 

é? 

e) Resolva o sistema algebricamente para conferir a solução e a classificação do 

sistema. 

f) Explique o que você acha porque a deve ser diferente de 3. Faça agora a=3 e 

verifique sua resposta 

Clicar em arquivo, novo e não gravar. 

g) Digitar a equação 3x + y = 5 no campo de entrada. Clicar enter e observar 

na janela de visualização a reta que representa e equação. 

 

Criar um controle deslizante para os parâmetros b e c, com valor mínimo -5, máximo 

5 e incremento igual a 1. 

Digite a equação 3x + by = c no campo de entrada. 

Clicar na ferramenta Mover. 

Alterar várias vezes os valores b (b diferente de 1) e c, do controle deslizante, que 

representam os parâmetros da incógnita da variável y e do termo independente, 

respectivamente.  

Registre o que você observou.  

Explique o que você acha do porque b deve ser diferente de 1. Faça agora b=1 e 

verifique sua resposta. 

 

Apresentação da atividade 4: 

Escreva uma equação no interior do retângulo para que o sistema represente: 

Duas retas paralelas  

 

     -3x + 7y = -3 

 

 

 

Duas retas coincidentes 

    -3x + 7y = -3 
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Duas retas concorrentes 

     -3x + 7y = -3 

 

 

 

Represente cada sistema criado no registro gráfico, utilizando o software 

Geogebra, confira a posição relativa das retas. Grave. 

 

Apresentação da atividade 5: 

a) Escreva um sistema de equações possível e determinado. Em seguida 

resolva-o algebricamente e verifique graficamente no Geogebra sua solução. 

Grave como Atividade5a_seunome. 

 

b) Escreva um sistema de equações possível e indeterminado. Em seguida 

resolva-o algebricamente e verifique graficamente no Geogebra.sua solução. 

Grave como Atividade5b_seunome. 

 

c) Escreva um sistema de equações impossível. Em seguida resolva-o 

algebricamente e verifique graficamente no Geogebra.sua solução. Grave 

como Atividade5c_seunome. 

 

Apresentação da atividade 6 

Item 1 
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Considere a representação gráfica das duas retas acima com ponto de 

intersecção A = (2,3), determine uma possível equação que represente cada uma 

das retas, resolva algebricamente e classifique o tipo de sistema de equações. 

Item 2 

 

Considere a representação gráfica das duas retas acima, determine uma 

possível equação que representa cada uma das retas, resolva algebricamente e 

classifique o tipo de sistema de equações.  

 




