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RESUMO

Esta pesquisa investiga a contribuição do aplicativo winplot, como
complementação das aulas expositivas, na construção do conhecimento em
matemática pelos educandos, sob a perspectiva da Teoria dos Registros de
Representação Semiótica. As atividades foram desenvolvidas com 80 alunos
da 1ª série do ensino médio da rede pública do município de Quissamã – RJ,
em um ambiente de pesquisa-ação. A análise dos dados ocorreu de forma
qualitativa e quantitativa, por meio de questionários sobre as atividades
realizadas pelos educandos e pelas observações da pesquisadora por meio do
diário de bordo. Já os dados numéricos foram tratados em forma de
percentuais gerando, em alguns casos, gráficos. Os resultados indicam que o
aplicativo winplot, utilizado como complementação às aulas expositivas, pode
facilitar tanto o ensino de funções quanto a aprendizagem dos alunos,
contribuindo de modo significativo no desenvolvimento das suas atividades
cognitivas.

Palavras – chave: Funções, Aplicativo Winplot, Registros de Representação
Semiótica.

ABSTRACT

This research investigates the contribution of application winplot, as a
complementation of traditional classes in the construction of knowledge in
mathematics. We use the Theory of Semiotics during the process. The activities
were conducted with 80 students of the 1ST series of secondary education of
the public network of the municipality of Quissamã - RJ, in an environment of
action research. The analysis of the data was qualitatively and quantitatively, by
means of questionnaires of the activities carried out by students and by the
comments of the researcher through the logbook. Already the numerical data
were treated in the form of percentages generating, in some cases, graphics.
The results, even if partial, indicate that the application winplot, used as a
supplement to the lectures, can facilitate both the teaching and the learning of
learners contributing in a meaningful way in the development of their cognitive
activities.

Keywords: Functions, Application Winplot, Records of Semiotics Representation.
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INTRODUÇÃO
Nessa pesquisa, buscamos investigar a contribuição do aplicativo
Winplot como complementação das aulas, na construção dos conhecimentos
em matemática pelos educandos, sob a perspectiva da Teoria dos Registros de
Representação Semiótica.
De acordo com a nossa experiência ao longo dos anos, como regentes
em aulas de Matemática, podemos observar a dificuldade dos alunos na
compreensão dos conteúdos ministrados em sala de aula. São muito
frequentes certas observações dos alunos no sentido de quanto a matemática
é “difícil e sem sentido”. No entanto, uma das possíveis causas da dificuldade
dos alunos pode decorrer da aula eminentemente expositiva, cujos conteúdos
são passados para os alunos de modo a enfocar, essencialmente, o rigor
matemático com pouca ou nenhuma aplicação de ordem prática dos conceitos,
quanto a sua apresentação. Esta tendência, segundo PORTO (1987), traduz o
pensamento da escola tradicional, caracterizado por valorizar o ensino
universalista, sem se preocupar, contudo, com o dia-a-dia do aluno, onde a
função do professor é dominar o conhecimento, selecionar e ministrá-lo, de
forma lógica e progressiva, num clima de ordem, obediência e de forma
acabada e inquestionável.
De acordo com Stahl (2003), concordamos que uma postura muito mais
progressista, partindo do pressuposto de que a educação é parte da própria
experiência humana de um ensino centrado no interesse do educando ou do
grupo, desenvolvido a partir da necessidade de sua adaptação ao meio e da
possibilidade de desenvolver as relações interpessoais, seja uma proposta
pedagógica mais favorável. Nesta perspectiva, os alunos não trabalham mais
sozinhos, mas em grupo, em processo de cooperação cujas atividades não são
programadas, mas se desenvolvem conforme o interesse despertado,
reproduzindo muitas vezes as condições reais de existência desses mesmos
alunos.
O uso das novas tecnologias está cada vez mais frequente; sendo
assim, acreditamos que o uso de aplicativos pode auxiliar os estudantes no seu
processo de construção do conhecimento. Como aborda Dall’ Anese (2006), o
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uso da tecnologia no ensino e aprendizagem da matemática facilita a
visualização dos conteúdos abstratos.
Optamos pelo aplicativo Winplot, por ser um “plotador de gráficos”, de
uso livre e que possui várias ferramentas além de apresentar uma linguagem
de simples compreensão. Neste sentido, para Gomes e Vicente (2007), o
aplicativo winplot, fornece a possibilidade de representação de gráficos
bidimensionais de forma simples e atrativa e a possibilidade de traçar duas ou
mais funções no mesmo gráfico com cores variadas, auxilia na comparação e
permite verificar se a figura está de acordo com os cálculos já realizados,
anteriormente. Ainda segundo Silva, Santos e Soares (2012), o aplicativo
winplot.
"(...) contribui significativamente para o desenvolvimento das
atividades uma vez que o dinamismo oferecido pelo software
dificilmente poderia ser reproduzido apenas utilizando recursos mais
comuns, como nas atividades onde os alunos utilizaram o software
para manipular os valores dos coeficientes da função polinomial de
primeiro grau e obter resultados parcialmente."p. 197.

Portanto, este aplicativo possibilita o estudo com clareza e facilidade de
alguns conteúdos, propiciando uma abordagem fácil em sala de aula.
Desse modo, os professores precisam buscar estratégias de ensino que
tornem as suas aulas mais motivadoras e fascinantes.
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JUSTIFICATIVA
A matemática é vista pelos alunos como uma disciplina sem sentido e
que não possui aplicação direta em sua vida cotidiana, causando assim muita
dificuldade na sua compreensão, fato que reflete diretamente no desempenho
dos educandos nas avaliações usadas para medir o seu aproveitamento, como
o IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) que é um indicador
de qualidade educacional, medido a cada dois anos, combinando informações
de desempenho em exames padronizados (Prova Brasil e Saeb). Por
conseguinte, em 2011, o estado do Rio de Janeiro, nos anos finais do ensino
fundamental das escolas estaduais, obteve como resultado a nota de 3.2, não
atingindo a meta que era de 3.3. Além disso, em relação ao ano de 2009 só
obteve um aumento de 0.1. Já o ensino médio obteve IDEB de 3.2 ficando 0.1
acima da meta projetada, mas longe de alcançar a média 6,0 que países
desenvolvidos já possuem. Ainda no ranking dos estados, nos anos finais do
ensino fundamental, o estado do Rio de Janeiro está em sétimo lugar,
enquanto no ensino médio regular, ocupa a oitava posição. Mesmo com uma
pequena melhora em relação ao IDEB de 2009, muitos alunos ainda continuam
chegando ao ensino médio sem ao menos possuírem os conhecimentos
básicos em matemática, principalmente na realização das quatro operações
(soma, subtração, multiplicação e divisão).
A série escolhida para a realização da pesquisa foi a 1ª série do ensino
médio, por apresentar em seu currículo mínimo, os conteúdos que exigem o
estudo de funções e seus respectivos gráficos; dessa forma, seria possível a
utilização do aplicativo Winplot.
Diante desse contexto, a utilização de metodologias alternativas, que
venham a médio e longo prazo contribuir para o processo de construção do
conhecimento dos educandos e propiciar melhoria em seu desempenho
acadêmico, no uma atitude científica significativa.
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PROBLEMA DA PESQUISA
Diante do exposto acima, formulamos a seguinte questão de pesquisa:
Como o aplicativo Winplot, usado na complementação das aulas, pode
contribuir para a construção do conhecimento em matemática pelos educandos
sob a perspectiva da teoria dos registros de representação semiótica?

HIPÓTESE DE PESQUISA
Consideramos, nesta investigação, a hipótese de que:
A utilização do aplicativo winplot, como complementação das aulas,
facilita a construção do conhecimento dos alunos em matemática no que se
refere às atividades cognitivas: representação identificável, tratamento e
conversão dos diversos registros matemáticos.
OBJETIVO GERAL
Esta investigação possui o seguinte objetivo geral:
Investigar se a utilização do aplicativo winplot, como complementação
das aulas tradicionais, contribui para a construção do conhecimento dos
alunos, sobre função polinomial do 1º e 2º grau e exponencial sob a
perspectiva da Teoria dos Registros de Representação Semiótica que se
desdobra nos seguintes objetivos específicos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Analisar, na utilização do aplicativo Winplot, as atividades
cognitivas: representação identificável, tratamento e conversão
dos registros em matemática;
 Verificar se nas aulas ministradas com o aplicativo Winplot os
educandos

apresentam

melhor

desempenho

conversão entre os registros matemáticos.

cognitivo

na
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Esta dissertação apresenta processo de ensino e aprendizagem com a
utilização do aplicativo winplot, usado na complementação das aulas
tradicionais em matemática, baseada na teoria dos registros de representação
semiótica de Raymond Duval (2003).
No capítulo 1, são apresentadas as principais fundamentações teóricas
que norteiam a pesquisa, como os registros de representação semiótica, que
são as diversas formas de representação de um objeto em matemática; e as
representações mentais e semióticas que são, respectivamente, os atos
cognitivos produzidos pelo indivíduo e a apreensão ou produção dessa
representação.
No capítulo 2, será relatado como se desenvolveu a pesquisa e quais
instrumentos foram usados no auxílio da coleta dos dados.
No capítulo 3, com base nos dados colhidos na pesquisa realizada, em
um colégio estadual do interior do Rio de Janeiro, serão apresentados os
resultados relativos ao processo de ensino e aprendizagem dos conteúdos de
funções polinomiais de 1º e 2º graus e função exponencial com o auxílio do
aplicativo winplot em sala de aula, baseado nos registros de representação
semiótica.
Em suma, a pesquisa nos apresenta uma possibilidade de ensino na
disciplina de matemática, que possa contribuir para a aprendizagem dos
educandos.
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1- APORTE TEÓRICO
1.1- Registros de Representação Semióticas
A teoria dos registros de representação semiótica, formulada pelo filósofo e
psicólogo francês Raymond Duval (1995), tem sido um instrumento de
pesquisas de grande importância no que refere à aprendizagem em
matemática. O termo registro de representação semiótica é usado para
designar os diferentes tipos de representação de um objeto matemático. Dessa
forma, segundo Duval (2003), são quatro os tipos de registros semióticos
utilizados em matemática (língua natural, escritas algébricas e formais, figuras
geométricas e representações gráficas).
Na tabela 1, Raymond Duval classifica os quatros tipos de registros
utilizados em matemática.
Tabela 1: Classificação dos diferentes registros.
REPRESENTAÇÃO DISCURSIVA

REPRESENTAÇÃO

NÂO

DISCURSIVA
REGISTROS

Língua natural

Figuras geométricas planas ou em

MULTIFUNCIONAIS:

Associações verbais (conceituais)

perspectivas

Forma de raciocinar:

dimensão 0,1,2 ou 3).

Os

tratamentos

não

são



algoritmizáveis.

Argumentação

a

partir

de



observação, de crenças, etc;


Dedução válida a partir de

Sistemas de escritas:


MONOFUNCIONAIS:



tratamentos

são

principalmente algoritmos.

Construção

Numéricas (binária, decimal,



coordenadas;



Algébricas;



Simbólicas (línguas formais);



Interpolação, extrapolação.

Portanto, a compreensão da atividade matemática está, segundo Duval
simultânea

de ao

com

Mudanças de sistemas de

Fonte: Duval (2003).

mobilização

e

Gráficos cartesianos.

Cálculo.

(2003), na

operatória

instrumentos.

fracionária...);
Os

Apreensão

em

não somente perceptiva;

definição ou de teoremas.
REGISTROS

(configurações

menos dois registros

de

representação, ou possibilidade de permear pelos registros de representação.
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1.2 - Representações Mentais e Semióticas (Noésis e Semiósis)
Os termos noésis e semiósis foram denominados por Duval (2003) como
sendo, respectivamente, os atos cognitivos de um indivíduo, tal como, a
compreensão conceitual de um objeto, ou seja, uma representação mental, e a
apreensão ou produção de uma representação semiótica.
Para Duval (2003 apud kaleff, 2009), as representações podem ser mentais
e semióticas. As mentais:
“(...) permitem observar o objeto na ausência de qualquer significante
perceptível. Elas são geralmente identificadas as ‘imagens mentais’,
enquanto entidades psicológicas que têm relação com a percepção.
Mas as representações mentais cobrem um domínio mais amplo do
que aquele das imagens. É necessário incorporar não só os
conceitos, as noções, as ‘ideias’, senão também as crenças e as
fantasias, isto é, todas as projeções mais difusas e mais globais que
refletem os conhecimentos e os valores que um indivíduo compartilha
com o seu meio, com um grupo particular ou com seus próprios
desejos” (DUVAL, 1995, p. 28. Tradução livre de Kaleff).

Referindo-se às representações semióticas (Kaleff, 2009), ainda segundo o
autor, são essenciais para as atividades cognitivas do pensamento e para a
exteriorização das representações mentais, através de sons, pontos, traços,
caracteres, entre outros, que possuem valor significante. Além disso, elas têm
um papel ímpar na aprendizagem, pois a coordenação mental necessária à
apreensão

de

um

conceito

matemático

envolve

uma

variedade

de

representações semióticas diferentes. Portanto, não se pode fazer referência a
uma representação mental de um objeto matemático sem haver relação com os
sistemas semióticos de representação.
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Na tabela 2, Kaleff (2009), demonstra a interdependência entre
Noésis e Semiósis (Representação Mental e Semiótica).
Tabela 2: Relacionando Atividades Cognitivas a Representações Semióticas
(Noésis

Semiósis).

Atividade Cognitiva

Formação de uma

Transformação mental

Transformação Mental da

(Mental: Interna ao

Representação Mental

Do Tratamento

Conversão

Atividade Semiótica

Expressão

uma

Relativa a um objeto e

Relativa a um objeto e

(Externa

ao

representação mental

expressada em registros

expressada

Indivíduo) Semiósis

ou da evocação de um

de um mesmo sistema

registros

objeto real.

semiótico.

sistemas semióticos.

Indivíduo) Noésis

de

de

em

diferentes

Fonte: Kaleff (2009).

Portanto, um educando terá dificuldade na compreensão ou exposição de
um conceito matemático sem antes ter feito uma coordenação mental. Em
outras palavras, a coordenação mental e semiótica estão interligadas.
Dessa forma, Segundo Duval (apud KALEFF 2009), existem três tipos de
atividades cognitivas relacionadas à semiose, que podem ajudar os alunos no
seu processo de aprendizagem:
 Representação Identificável é a da formação de representações em
um registro semiótico, ou seja, atividade cognitiva mobilizada para se
expressar uma representação mental ou para se evocar um objeto
real. A formação implica sempre em uma seleção a partir de um
conjunto de caracteres, seguida da elaboração daquilo que será
representado.
Exemplo: Em matemática, seria a compreensão de um enunciando de uma
questão identificando o que deverá ser feito através da escrita em língua
natural, escrita algébrica, escrita das figuras geométricas, dos gráficos
cartesianos, etc. Por exemplo, a seguinte questão: Construa o gráfico da
função:

dois

. Nessa questão, o próprio enunciado já diz o que o

aluno precisa fazer, mas se este não souber o que significa construir um
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gráfico, que é fazer uma representação de uma função através de uma figura,
não conseguirá realizar uma representação identificável.
 Tratamento é uma transformação mental que se apresenta no âmbito
de um mesmo registro de representação ou de um sistema de
registros. Este é o caso, por exemplo, dos cálculos em um sistema
numérico, ou das transformações de uma figura geométrica em outra
figura correlata nas Geometrias.
Exemplo: Dada a função f(x) = x+3 , ache o valor para x = 2
F(2) = 2 + 3 = 5
 Conversão, que é um processo mental que possibilita a produção da
representação de um objeto dentro de um sistema semiótico
(registro), a partir de uma representação (deste objeto) em outro
sistema semiótico (registro). Como exemplos, encontram-se a
passagem

da

escrita

algébrica

de

uma

equação,

a

sua

representação gráfica, a tradução de um texto, uma ilustração, etc.
Exemplo: Construa o gráfico da função f(x) = x² +3x.

Figura 1: Gráfico da função f(x) = x² +3x.

Fonte: Pesquisadora.
Portanto, para o educando realizar a conversão nessa questão, o
mesmo, primeiramente, encontrou as raízes da função pedida (que é o
tratamento) e, após, fez a construção gráfica (que é a conversão), onde o
mesmo passou do registro algébrico para o gráfico.

21

1.3 Ensino e Aprendizagem de Funções
O conteúdo de matemática sobre funções polinomiais de 1º e 2º graus é
comum no currículo em todas as escolas do Brasil. É fato que os educandos
apresentam muita dificuldade na compreensão de seus conceitos, devido à
abstração dos mesmos.
De acordo com, Sierpinska (1992) apud Santos (2008):
Os estudantes têm tido problemas em fazer a ligação entre as
diferentes representações de funções: fórmulas, gráficos,
diagramas, descrições verbais de relações; em interpretar
gráficos; em manipular símbolos relacionados às funções. p.35.

Portanto, a busca por soluções, para essas dificuldades apresentadas pelos
educandos, é constante e a autora faz algumas sugestões na esfera
pedagógica, consideradas importantes no tratamento desse conceito:

a) Motivação: Deve-se motivar os alunos para que eles estejam
interessados em encontrar variações, regularidades entre variações e
que isto os levem a compreender melhor o seu mundo.
b) Contextos introdutórios: Utilizar expressões analíticas, primeiramente
como ferramentas de modelagem de certas situações e, em seguida,
buscar situações (modelos) que representem uma situação real.
c) Contextos de desenvolvimento: Utilizar métodos de interpolação e
construção de tabelas.
d) Desenvolvimento de um nível mais elaborado de compreensão das
funções: Os estudantes devem ser capazes de perceber não apenas
como os objetos de variação se modificam, mas também o que muda.
e) Pré-requisitos: Ter consciência algébrica no nível estrutural.
f)

Representações: Fornecer uma grande diversidade de representações
de funções, adquirindo flexibilidade nas diversas representações.

g) Definições: Definições informais são suficientes em nível secundário,
apenas em níveis mais elevados.
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h) Distinções entre a noção de função e outras noções gerais: Discussão
entre as diferenças entre as relações causal e funcional e discussão em
classes de similaridade. (Santos, 2008, p. 35 e 36).

Assim, estas sugestões podem auxiliar os docentes no ensino dos
conteúdos relacionados a funções polinomiais e,como consequência, contribuir
para a aprendizagem dos alunos, visto que os educadores precisam buscar
metodologias que os auxiliem.

1.4 Ensino e Aprendizagem de Funções com o uso da tecnologia
O ensino e aprendizagem de funções é um tema discutido em muitos
trabalhos acadêmicos devido a sua complexidade. Dessa maneira, os docentes
estão em uma constante busca por ferramentas e metodologias que possam
auxiliá-los no ensino e, como consequência, contribuir para a aprendizagem
dos discentes. O uso da tecnologia em sala de aula pode, certamente, ser um
fator que contribuirá para o ensino e a aprendizagem.
Segundo Costa (2010) apud Santos (2012), a tecnologia:
“...é

um

instrumento

que

pode

colaborar

no

processo

de

aprendizagem educacional, desde que utilizada adequadamente, ou
seja, com planejamento, com objetivos definidos, e principalmente
estratégias pedagógicas apropriadas ao conteúdo que se pretende
construir em conjunto com os estudantes. Tais estratégias podem
conter diversos tipos de tecnologia, e envolve o planejamento, as
atividades, a elaboração de situações-problema, entre outros
tópicos”. (p. 22).

O autor deixou explícito que o uso da tecnologia precisa ser uma ação
planejada para que a mesma possa contribuir para a aprendizagem dos
estudantes.

23
Para alguns autores, como Borba e Penteado (2003) apud Ricardo
(2012), as tecnologias:
Fazem o efeito de mediação, articulando-se com as pessoas na
produção do conhecimento. Nessa mesma diretriz, Lemos (2011)
defende que o uso da tecnologia de forma isolada e fora do contexto
não é benéfico para o processo educativo, tampouco que venha a
substituir o papel do professor. Todavia, acrescenta que a exploração
adequada de programas computacionais possa vir a contribuir para a
construção de conceitos e ideias matemáticas de forma colaborativa.
Com isso, temos um novo papel tanto para o professor quanto para o
aluno e podemos dizer que o professor deixa de ser um transmissor
de conhecimento e o aluno passa a ser coparticipante nesse
processo. (p.23).

À vista disso, o uso da tecnologia em sala de aula não é garantia de
sucesso no ensino e na aprendizagem de matemática, porém se o seu uso for
bem planejado e dentro de objetivos bem definidos, em relação ao conteúdo
estudado, pode contribuir para a construção do conhecimento.
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2 – METODOLOGIA
2.1 – Condução das Atividades
A pesquisa foi realizada na cidade de Quissamã, situada no norte
fluminense, contando com mais de 21 mil habitantes, de acordo com
informações do Censo 2013.
A escola escolhida foi o Colégio Estadual Visconde de Quissamã, única
unidade escolar estadual do município que oferece o ensino fundamental,
somente o nono ano, o ensino médio na modalidade regular, a educação de
jovens e adultos e a nova EJA, que é o supletivo do ensino médio, que atende
cerca de 770 alunos de toda a cidade, em três turnos (manhã, tarde e noite).
Há um consenso entre todos os professores da escola que os
educandos encontram-se desmotivados. Este fato reflete-se diretamente no
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) da unidade escolar que
no ano de 2011 atingiu o valor de 3,7, valor este que se apresenta dentro da
meta prevista, mas, é um tanto quanto baixo, visto que a escala de pontuação
varia de 0 a 10. Além disto, constatamos que muitos discentes só frequentam o
colégio para não perderem os benefícios concedidos pelo município às famílias
de baixa renda tais como: bolsa família, Programa Juventude em Construção,
entre outros. Para garantir o recebimento destas rendas, os estudantes
precisam ter uma frequência mínima de 75% e o rendimento escolar na média.
A pesquisa foi realiza com 80 estudantes da 1ª série do ensino médio,
pela pesquisadora, por meio da pesquisa-ação. Inicialmente, as aulas foram
ministradas de forma tradicional, ou seja, uma aula predominantemente
expositiva com utilização do livro didático e quadro branco. Lembramos que, ao
ministrar o curso, houve preocupação na utilização das representações
semióticas dando ênfase, assim como incentivando os estudantes a utilizar as
transformações dos registros. Posteriormente, o aplicativo winplot foi inserido
como complementação das aulas e dos conteúdos já apresentados aos alunos.
Após a aula, com o aplicativo, a pesquisadora solicitou aos educandos que
respondessem a um questionário com perguntas abertas e fechadas sobre a
aula tradicional e a aula com o uso do aplicativo winplot. Nesse questionário,
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nas questões 2, 3 e 4 os alunos utilizaram indicadores1 de 1 a 10. Já para
responder as questões 5, 6 e 7, os estudantes tiveram de utilizar a escala de
valores: “Sim”, “AMV” (a maioria das vezes), “PV” (poucas vezes) e “Não”, Real
(2008). Este recurso de averiguação foi utilizado pelos alunos uma única vez,
de modo que não se tornasse uma tarefa desnecessária e também repetitiva.
Os educandos foram divididos em 10 grupos, pois tínhamos 10
notebooks em sala de aula levados por eles. Todos prestaram atenção à aula e
perceberam como se operava o aplicativo. Os conteúdos relativos às funções
polinomiais de 1º e 2º graus e função exponencial foram reforçados durante a
aula com o aplicativo, onde a pesquisadora conseguiu mostrar com mais
clareza, para a classe, o plano cartesiano e os conceitos das funções, tanto em
relação a seus coeficientes quanto ao ponto que representa as raízes das
funções.
Todo esse processo aconteceu no intuito de verificar se os diferentes
registros associados a um objeto matemático tornam-se mais presentes nas
atividades realizadas pelos educandos na aula tradicional ou com o uso do
aplicativo Winplot.

2.2 - Aplicativo Winplot.
O aplicativo Winplot foi desenvolvido pelo professor Richard Parris, da
Philips Exeter Academy, por volta de 1985. Escrito na linguagem de
programação C, chamava-se PLOT e funcionava no antigo sistema operacional
DOS. Com o lançamento do Windows 3.1, o programa foi rebatizado de
"Winplot". A versão para o Windows 98 surgiu em 2001 e está escrita na
linguagem de programação C++.
Além da versão original em inglês, o Winplot possui versões em mais
seis idiomas, incluindo o Português. No Brasil, o trabalho de tradução resultou
da iniciativa e do empenho de Adelmo Ribeiro de Jesus, um professor baiano
cujo feito facilitou demasiadamente o uso deste programa. Uma de suas
vantagens é a de ser um “programa leve”, ou seja, funciona em computadores
antigos, sem perder sua eficiência ou rapidez. Pode ser usado em todos os
1

Os indicadores são usados para avaliar o grau de satisfação em relação a um determinado assunto com
valores variando de 1 a 10.

26
níveis educacionais e possui recursos que variam de uma simples função de
1 º grau, até funções do 3º grau e integrais de todos os tipos, além de recursos
em animação. É um ótimo “plotador” de gráficos e possui uma interface gráfica
muito apropriada que dispensa programação e do tipo freeware.
Para realizar a construção de um gráfico no aplicativo winplot é só seguir
os seguintes passos:
Primeiro clicamos no ícone

para abrir o aplicativo.

Figura 2: Tela inicial do aplicativo Winplot.

Fonte: Página do aplicativo Winplot.
Em seguida, clicamos em “Janela” na coluna que aparecerá; depois
clicamos em “2-dim”, onde aparecerá uma janela “sem nome1”, que é a tela
para a construção gráfica.
Figura 3: Tela “Janela” do winplot.

Fonte: Pesquisadora.
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Figura 4: Tela “semnome1” do aplicativo winplot.

Fonte: Pesquisadora.
Após, clicando em “equação” aparecerá uma nova janela e clique em “1.
Explícita...F1”.
Figura 5: Tela da janela do Winplot.

Fonte: Pesquisadora.
Em seguida, aparecerá a caixa onde devemos digitar a equação desejada.
Figura 6: tela da caixa do Winplot.

Fonte: Pesquisadora.
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Por exemplo, na janela f(x) digitamos no espaço em branco a função
3x+ 4 e clique em “ok”. Logo na janela de gráfico aparecerá o gráfico da função
digitada.
Figura 7: Gráfico do Winplot.

Fonte: Pesquisadora.

O aplicativo winplot permite ainda criar outros gráficos numa tela,
mudança de cores, possui a possibilidade de interpretação gráfica por parte
dos educandos e a descoberta da lei de formação de uma função através do
desenho do seu gráfico, que é um conteúdo pertencente ao currículo mínimo
de matemática do Estado do RJ.
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2.3 – Pesquisa Qualitativa.
Para D’ Ambrosio, 1996, a pesquisa qualitativa é focalizada no indivíduo,
com toda sua complexidade e na sua inserção e interação com o ambiente
sociocultural

e

natural.

Logo,

a

interação

pesquisador-pesquisado

é

fundamental e, por isto, essa modalidade é chamada pesquisa-ação.
Segundo Patton (1990, apud, STAHL, 2003), a validade da pesquisa
qualitativa depende do cuidado da construção instrumental,uma vez que os
instrumentos de medida sejam aqueles próprios para a sua avaliação. No
trabalho qualitativo o pesquisador é o instrumento. A validade neste método,
destarte, depende do alcance da habilidade, da competência e do rigor do
pesquisador na execução do trabalho de campo.

Para Medeiros (2010, pág.26), a pesquisa qualitativa:
Não requer o uso de métodos e técnicas estatísticas. O ambiente
natural é a fonte direta para coleta de dados e o pesquisador é o
instrumento-chave. É descritiva. Os pesquisadores tendem a analisar
seus dados indutivamente. O processo e seu significado são os focos
principais de abordagem.

O autor deixou explícito que o pesquisador é a peça chave no
desenvolvimento da pesquisa e na coleta de dados, devendo ser estes
extraídos de um ambiente natural.
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2.4 – Pesquisa- ação.
A pesquisa-ação é caracterizada por ser participante, contrária à
pesquisa tradicional que é “independente” e “objetiva”. Este tipo de pesquisa
busca o desenvolvimento do conhecimento e da compreensão como parte da
prática. Coincidindo com a definição de Thiollent (2001), quando afirma que:
“... a pesquisa- ação é um tipo de pesquisa social com base empírica
que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação
ou com a resolução de um problema coletivo no qual os
pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do
problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo ”.
(p.20).

Baldino e Carrera de Souza (1993, apud, Stahl, 2003) afirmam que na
pesquisa-ação:
(...) “O professor-pesquisador é o agente que se encarrega de
conduzir o ensino, colher e analisar os dados. Ele toma a sua própria
prática como objeto de pesquisa. A reflexão não é um momento de
isolamento e introspecção, mas, sim, de interrogação e discussão
com um grupo de professores pesquisadores. A fórmula é, pois,
ação-reflexão-ação com periodicidade semanal, não reflexão-açãoreflexão

com

periodicidade

anual

ou

periodicidade

de

uma

dissertação acadêmica. Essa é a metodologia de Pesquisa-Ação”.
(p.18).

É evidente que para ocorrer uma mudança no processo educacional,
além da participação ativa dos educandos, os professores precisam fazer parte
do mesmo, já que sem a sua presença isto não ocorreria.

2.5 – Coleta de Dados
A coleta de dados, nesta pesquisa, aconteceu por meio da observação
dos educandos e de todo o processo que compreendeu a condução das
atividades, ou seja; com o auxílio dos questionários, do diário de bordo e das
atividades realizadas pelos alunos durante a aula.
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2.5.1 – Instrumentos de Coletas de Dados

a) Questionários
Os questionários, segundo Quivy e Campenhoudt (1992), são um
instrumento de observação não participante, baseado numa sequência de
questões escritas, que são dirigidas a um conjunto de indivíduos,
envolvendo as suas opiniões, representações, crenças e informações
factuais, sobre eles próprios e o seu meio.
Nesta pesquisa, consideramos o questionário como sendo de grande
valia por explicitar a opinião dos alunos sobre as diversas etapas do
processo.

b) Diário de Bordo

O diário de bordo é um documento que pode ser elaborado de forma livre e
tem a função de garantir o diálogo intrapessoal, ou seja, nele o professor
registrará as suas observações, reflexões, dificuldades, entre outras ações a
respeito da aula e de tudo o que ocorreu durante o seu processo.
Desta forma, concorda-se com Richardson (1942, apud, STAHL, 2003),
quando afirma que a observação é o exame minucioso ou a mirada atenta
sobre um fenômeno no seu todo ou em algumas de suas partes, isto é, a
captação precisa do objeto examinado.

c) Atividades dos educandos

Utilizamos os exercícios e as avaliações realizadas pelos alunos em sala
de aula para analisar, com especificidade, as representações semióticas em
relação a três atividades cognitivas.
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3 – EIXOS DE ANÁLISES.
Destacamos três eixos. O primeiro em relação à interação entre o
aplicativo winplot e os educandos, o segundo sobre as atividades cognitivas
baseadas nos registros de representação semiótica realizados pelos alunos e o
terceiro em relação aos relatos feitos pela pesquisadora das turmas em seu
diário de bordo.
3.1 – Eixo 1: Diário de Bordo.

Neste eixo, serão analisadas as anotações feitas pela professora durante
todo o andamento da pesquisa nas duas turmas, tanto nas aulas tradicionais,
quanto nas aulas com o uso do aplicativo winplot como complementação.

3.2 – Eixo 2: Interação Aplicativo gráfico

Aluno

Neste eixo, serão analisadas as respostas dos alunos

questionário

respondido após a utilização do aplicativo como complementação ao conteúdo
ministrado em sala de aula.
3.3 - Eixo 3: Registros de representação semiótica realizados pelos
educandos.
Neste eixo, será analisada a influência do aplicativo winplot no aspecto
cognitivo, em relação a cada conteúdo, de acordo com os conceitos de Duval
(2003) no que se referem a três atividades cognitivas, das quais os discentes
precisam realizar para que, de fato, ocorra uma aprendizagem significativa em
matemática.
3.4 – Apresentação e Análise dos Dados
Ainda de acordo com as categorias de análises, passamos à
apresentação e à análise dos dados, também em três eixos.
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3.5 - Eixo 1: Diário de Bordo
De acordo com as anotações do diário de bordo ( Anexo I do CD), todas
as duas turmas se comportaram de modo agitado durante as aulas
predominantemente expositivas, fato que não ocorreu durante as aulas com a
utilização do aplicativo.
A seguir, encontram-se algumas anotações do diário de bordo que
reconhecemos ser importantes.
“Os educandos não acham as aulas tradicionais interessantes, estão
sempre reclamando de copiar, relatam que são passados muito
exercícios e, como resultado, alguns deles estão sempre mexendo
em seus celulares”;
“Nas turmas, existe uma minoria de estudantes que possui facilidade
em aprender matemática conseguindo construir conhecimento;
mesmo com o barulho que os colegas fazem”.
“São poucos os alunos que mesmo com dificuldades mostram
interesse em aprender algo, pois alguns dizem que estão ansiosos
por completar 18 anos para poderem parar de estudar, visto que
antes disso, por lei, não podem parar os estudos e, no município, o
Conselho Tutelar é bem rígido quanto a isso”. (20/05/13).

A partir dos relatos acima, observamos que muitos desses educandos
encontram-se desmotivados. As anotações apontam que eles apresentam
dificuldades e não conseguem desenvolver a contento o seu aprendizado
quando a aula se desenvolve de modo tradicional.
Ainda com relação ao diário de Bordo, a pesquisadora relatou que,
durante aula utilizando o aplicativo winplot, os discentes se mostraram
surpresos quanto à utilização de notebooks em uma aula de matemática.
Para a pesquisadora, durante a aula com o uso do aplicativo, os
educandos mostraram-se motivados e surpresos com o uso de um aplicativo
gráfico na disciplina de matemática, já que nunca haviam tido uma aula de
matemática utilizando um computador. Além disso, muitos relataram que a aula
foi mais descontraída e que conseguiram compreender o conteúdo de forma
eminente.
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Ainda de acordo com as observações do diário de bordo, percebemos
que os alunos gostaram de utilizar o aplicativo como complementação da aula
tradicional e que este pôde ajudá-los em seu aprendizado.
Estas observações coincidem com Santos e Oliveira (2013), quando
afirmam que:
(...) “a utilização do Winplot, baseado em uma ação orientada e
planejada a um objetivo de ensino, não somente serve enquanto
instrumento de apoio ao processo de ensino-aprendizagem nas aulas
de matemática, como também gera um entusiasmo diferenciado nos
alunos”. (p.1).

Desse modo, se o professor planejar sua aula com o auxílio do
aplicativo winplot, este poderá, com certeza, contribuir de forma significativa
tanto para o ensino, quanto para a aprendizagem dos educandos com relação
às habilidades e competências a serem adquiridas, além de tornar as aulas
mais motivadoras.
3.6- Eixo 2: Interação aplicativo gráfico

Aluno.

No segundo bimestre, foi ministrado o tópico relativo à função polinomial
de 1º grau; no terceiro bimestre, a função polinomial de 2º grau e no quarto
bimestre, função exponencial; todos de acordo com o currículo mínimo da 1ª
série do ensino médio do estado do Rio de Janeiro.

Como exemplos de construção de funções no aplicativo winplot, foram
apresentados, para construção, as funções

e

. Estes gráficos estão representados pelas figuras 8 e 9, respectivamente.
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Figura 8: Gráfico da função:

no winplot.

Fonte: Pesquisadora.
Figura 9: Gráfico da função:

no winplot.

Fonte: Pesquisadora.
Os alunos foram divididos em dez grupos dos quais cada um contou
com um 1 notebook. Inicialmente, os estudantes mostraram-se surpresos, já
que de acordo com seus relatos nunca haviam tido uma aula de matemática
usando um aplicativo com auxílio do computador.
Além dos registros realizados pela pesquisadora no diário de bordo,
foi aplicado um questionário, com questões objetivas e discursivas, contendo
12 perguntas a respeito do uso do aplicativo winplot em sala de aula, buscando
a avaliação dos estudantes acerca da utilização do aplicativo winplot nas aulas
de Matemática.
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Com relação à primeira questão que abordava a facilidade/clareza no
entendimento da linguagem do aplicativo 50 alunos responderam:

Gráfico 1: Opinião dos alunos sobre a facilidade/clareza no entendimento da
linguagem do aplicativo gráfico Winplot.

0%
24%
76%

SIM
PARCIALMENTE
NÃO

Fonte: Pesquisadora.

Analisando o gráfico 1, verificamos que o aplicativo winplot possui uma
linguagem de fácil compreensão. Concordando com Souza (2011), que aponta
que os educandos se entusiasmaram com a aula num ambiente informatizado.
Na segunda questão, os educandos responderam sobre a sua
satisfação/ compreensão em relação à aula tradicional de matemática e estes
resultados encontram-se no gráfico 2.
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Gráfico 2: Satisfação/compreensão dos educandos em relação a aula tradicional

Fonte: Pesquisadora

Observamos no gráfico que 32% dos educandos estão satisfeitos e
conseguem compreender o conteúdo na aula tradicional.
Na terceira questão, os discentes opinaram sobre a sua compreensão
do conhecimento de forma significativa durante a aula tradicional. Esses dados
estão no gráfico 3.
Gráfico 3: Compreensão do conhecimento de forma significativa durante a aula

tradicional.

Fonte: Pesquisadora
No gráfico 3, constatamos que os estudantes conseguem compreender
o conteúdo de forma significativa durante as aulas tradicionais.
Na questão 4, os estudantes opinaram sobre as aulas de matemática
com o uso do aplicativo winplot que está expresso no gráfico 4.
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Gráfico 4: Aula de matemática com o uso do aplicativo winplot.

Fonte: Pesquisadora.
Analisando o gráfico 4, percebemos que os educandos gostaram da aula
de matemática com o uso do winplot.
Na questão 5, foi perguntado se os estudantes tiveram facilidade de
aprendizagem na aula com o uso do aplicativo winplot. A resposta está no
gráfico 5.
Gráfico 5: Opinião dos alunos da turma 1001, quanto à aprendizagem.
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Fonte: Pesquisadora.

Analisando o gráfico 5, percebemos que os educandos conseguiram
construir conhecimento com a utilização do aplicativo winplot como
complementação da aula tradicional.
A questão 6 perguntava se ocorreram momentos de reflexão durante a
aula com o aplicativo winplot. A resposta encontra-se no gráfico 6.
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Gráfico 6: Momentos de reflexão durante a aula com o aplicativo winplot.
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AMV

32%

PV
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Fonte: Pesquisadora.

Analisando o gráfico 6, concluímos que a aula com o aplicativo winplot
propiciou momentos de reflexão sobre o conteúdo e a aula em si mesma.
Concordando com Silva, Santos e Soares (2012), o aplicativo winplot
possibilitada aos alunos uma maior compreensão diante dos recursos
dinâmicos que o computador oferece.
A questão 7 perguntou se aconteceu reorientação diante dos erros
cometidos. As respostas são apresentadas no gráfico 7.
Gráfico 7: Reorientação sobre os erros cometidos na aula com o aplicativo winplot
propiciando a aprendizagem.
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12%
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70%
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Fonte: Pesquisadora.
Analisando o gráfico 7, concluímos que, para os educandos, as aulas
com o auxílio do aplicativo winplot contribui para a reorientação dos erros
cometidos. Como Silva, Santos e Soares (2012), a utilização do aplicativo
winplot possibilita a interpretação dos conceitos que não ficaram bem
estabelecidos promovendo reavaliação e, consequentemente, recognição.
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Na oitava questão, foi pedido para que os alunos opinassem sobre a sua
preferência quanto às metodologias de ensino utilizadas em sala de aula.
Gráfico 8: É de sua preferência que as aulas de matemática aconteçam:.
Somente com a
aula expositiva
18%
Não tem
diferença
6%

Ambas as
alternativas
46%

Somente com o
uso do aplicativo
30%

Fonte: Pesquisadora.
Para os educandos, as aulas podem acontecer de modo tradicional, com
o uso do aplicativo winplot como complementação, pois essa forma ajuda na
sua construção do conhecimento.
Na nona questão, foi pedido para que os alunos opinassem em ordem
crescente,

sobre

as

atividades

que

mais

contribuíram

para

a

sua

aprendizagem.
Gráfico 9: Sinalização em ordem crescente das atividades que mais
contribuem para a sua aprendizagem.

Material Didático
12%

Prova
6%

Trabalho em
grupo
32%

Exercício em sala
50%

Fonte: Pesquisadora.
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Analisando os gráficos, concluímos que nas atividades onde os
educandos dependem somente do seu conhecimento construído, sem o auxílio
do professor, dos colegas e do material didático, não conseguem desenvolver
seu raciocínio matemático, como acontece nos exercícios em sala e nos
trabalhos em grupo.
A questão 10 solicitou que os educandos respondessem a respeito da
aula ministrada com o uso do aplicativo. Todos que responderam, marcando a
opção complementar, com a justificativa de que o uso da tecnologia e do
aplicativo ajuda no raciocínio, melhorando o seu aprendizado.
Na questão 11, que solicitava o destaque dos aspectos positivos e
negativos na utilização do aplicativo, os educandos responderam que como
aspectos positivos encontram-se a praticidade, a facilidade em aprender o
conteúdo através do aplicativo, a inovação, entre outros. Como aspecto
negativo, 8 estudantes deram a sua opinião referindo-se ao aplicativo como um
pouco complicado em se operar e à quantidade de computadores na sala de
aula, pois eram poucos e, por consequência, os grupos ficaram com muitos
alunos.
A questão 12 solicitava que diferenciassem a aula tradicional da aula
com o aplicativo winplot; assim sendo, os educandos responderam, e uma das
suas opiniões foi que com o uso do aplicativo winplot a aula desenvolveu-se de
forma mais divertida e o conteúdo foi compreendido com maior facilidade.
Segundo Souza, Ferreira, Netto, Rosa, Ferreira, Melo, Nunes (2011),
com relação ao uso do computador em sala de aula:
“Durante as atividades percebeu-se o interesse dos alunos em
contato com o computador e a surpresa, de como algo que eles usam
diariamente, para o lazer, pode ajudá-los também a aprender. Isso
mostra a necessidade de continuar a implementar os recursos
informáticos nas aulas, pois estes despertam também motivação e
entusiasmo no aluno para aprender os conteúdos, como podem
melhorar a qualidade do ensino de matemática e promover uma
aprendizagem significativa.”

Portanto, o uso da tecnologia em sala de aula, quando bem direcionada
e planejada, desperta o interesse e motiva os educandos, contribuindo para a
sua construção do conhecimento.
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3.7: Eixo 3: Registros de Representação Semiótica realizados pelos
alunos.
Apresentaremos, nesse eixo, as atividades cognitivas realizadas pelos
educandos antes e após a utilização do aplicativo winplot.
Antes da utilização do aplicativo winplot, temos duas questões
respondidas pelos educandos participantes da pesquisa. As questões foram
apresentadas pela pesquisadora em sala de aula e são:
Questão 1: (UNESP – SP) Apresentamos abaixo o gráfico do volume do álcool
em função de sua massa, a uma temperatura fixa de 0º.

Com base nos dados do gráfico, determine:
a) A lei da função apresentada no gráfico.
b) Qual é a massa (em gramas) de 30 cm³ de álcool?
Questão 2: Construa o gráfico das funções:
a)
b)
Na tabela 3, apresentamos o número de alunos que conseguiram resolver
estas duas questões em relação às atividades cognitivas antes da utilização do
aplicativo winplot.
Tabela 3: Porcentagem de alunos que resolveu as questões 1 e 2.
Atividades Cognitivas
Questões

Itens

Representação

Tratamento

Conversão

identificável
1

2

a

6,25%

6,25%

6,25%

b

6,25%

6,25%

6,25%

a

24%

24%

24%

b

24%

24%

24%

Fonte: Pesquisadora.
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Conforme explicitado na tabela 3, o número de educandos que realizou
as atividades cognitivas foi pequeno em relação ao total. As figuras a seguir
apresentam as resoluções das questões 1 e 2 por dois alunos.
Figura 10: Resolução da questão 1, pelo aluno “A”.

Fonte: Produção educando “A”.
Figura 11: Resolução da questão 1, pelo aluno “D”.

Fonte: Produção educando “D”.
Com relação às figuras 10 e 11, os alunos “A” e “D” realizaram a
representação identificável de maneira correta, mas o tratamento está
incorreto. E quanto à conversão nenhum dos dois conseguiu realizar, pois não
fizeram a construção do gráfico das funções.
Na questão 2, os dois alunos conseguiram realizar a representação
identificável e, na sequência, o tratamento. A conversão foi feita parcialmente
pelo aluno “A” apresentando o registro tabular; no entanto, não atingiu o
objetivo da questão que era o registro gráfico. O aluno “D” não conseguiu
realizar o tratamento. Essas resoluções estão representadas nas figuras 12 e
13.
Figura 12: Resolução da questão 2, pelo aluno “A”.

Fonte: Produção educando “A”.
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Figura 13: Resolução da questão 2, pelo aluno “D”.

Fonte: Produção educando “D”.

Após a utilização do aplicativo winplot, em ambiente computacional,
analisamos outras duas questões que apresentam o mesmo enfoque das duas
primeiras; a fim de verificar se o aplicativo contribuiu para a aprendizagem dos
educandos. Essas questões ,que denominamos de 3 e 4, são as seguintes2:
Questão 3: Uma barra de ferro foi aquecida durante 5 minutos 3. No gráfico,
está representada a variação de temperatura desta barra em função do tempo
de aquecimento.

a) Escreva a função que representa a variação da temperatura da barra em
função do tempo.
b) Quantos graus a barra atingiu com 4,5 min. de aquecimento?
c) Quando a barra atingiu 70ºC, quantos minutos haviam se passado?
Questão 4: Construa o gráfico das funções:
a)
b)
Na tabela 5, apresentamos o número de alunos que conseguiram resolver
essas duas questões em relação às atividades cognitivas após a utilização do
aplicativo winplot.
2
3

Pesquisadora.
Essa questão teve os valores dos seus coeficientes alterados para alguns educandos.
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Tabela 4: Porcentagem de educandos que realizou cada atividade cognitiva
em relação às duas questões.
Atividades Cognitivas
Questões

Itens

Representação

Tratamento

Conversão

identificável
3

4

a

3,75%

3,75%

3,75%

b

3,75%

3,75%

3,75%

c

3,75%

3,75%

3,75%

a

22,5%

22,5%

22,5%

b

22,5%

22,5%

22,5%

Fonte: Pesquisadora.

Os dados da tabela 4 mostram que mesmo com o uso do aplicativo
winplot em sala de aula, visando à melhora na construção do conhecimento
dos educandos, pouco conseguiram resolver as questões propostas.
As figuras a seguir mostram as resoluções das questões 3 e 4 pelos
estudantes “A” e “D”.
A figura 14 apresenta a resolução da questão 3 pelo educando “C”. O
aluno conseguiu realizar as três atividades cognitivas de forma correta.
Figura 14: Resolução da questão 3, pelo aluno “C”.

Fonte: Produção educando “C”.
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Já as figuras 15 e 16 apresentam a resolução da questão 4 pelos
educandos “A” e “D”. Eles também conseguiram realizar as três atividades
cognitivas de forma correta.
Figura 15: Resolução da questão 4, pelo aluno “A”.

Fonte: Produção educando “A”.
Figura 16: Resolução da questão 4, pelo aluno “D”.

Fonte: Produção educando “D”.
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Os gráficos 10 e 11 apresentam uma comparação entre as questões
pedidas, a fim de constatarmos se houve uma melhora no rendimento dos
estudantes após o uso do aplicativo winplot.

Gráfico 10: Comparação entre as questões 1 e 3 com relação as
atividades cognitivas, antes da utilização do aplicativo winplot.

Fonte: Pesquisadora.

Gráfico 11: Comparação entre as questões 2 e 4 com relação às
atividades cognitivas, após a utilização do aplicativo winplot.

Fonte: Pesquisadora.
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Desse modo, de acordo com os gráficos 10 e 11, o uso do aplicativo
winplot como complementação das aulas tradicionais, não ocasionou um
progresso significativo no rendimento dos educandos, nas resoluções das
questões,no que se refere a três atividades cognitivas. Acreditamos que esse
resultado tenha ocorrido devido ao fato dos alunos, naquele momento, não
estarem acostumados com a nova práxis e metodologia diferenciada utilizada
em sala de aula pela pesquisadora.
Agora, passaremos a analisar as resoluções dos estudantes no que se
refere ao conteúdo de função polinomial de 2º grau. Logo, a questão analisada
antes da aplicação do aplicativo winplot foi:

Questão 5: Construa o gráfico das funções:

Na tabela 5, apresentamos o número de alunos que conseguiram resolver
essa questão em relação às atividades cognitivas antes da utilização do
aplicativo winplot.

Tabela 5: Percentual de alunos que realizou cada atividade cognitiva em
relação à questão 5.
Atividades Cognitivas
Questão

Itens

Representação

Tratamento

Conversão

identificável
5

a

37,5%

37,5%

11,25%

b

32,5%

32,5%

12,5%

c

28,75%

28,75%

10%

d

28,75%

28,75%

18,75%

Fonte: Pesquisadora.

Como explicitado na tabela, o aproveitamento dos educandos não foi tão
bom, ou seja, muitos não conseguiram resolver as questões propostas. Em
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relação às atividades cognitivas, a conversão foi a que obteve valores
percentuais mais baixos, significando que poucos estudantes conseguiram
fazer a construção gráfica da função polinomial do 2º grau.
As figuras 17 e 18 apresentam a resolução da questão 5, pelos
educandos “T” e “A”. O estudante “T” conseguiu realizar as três atividades
cognitivas em todas as alternativas da questão 5, porém o aluno “A”, só
realizou as três atividades cognitivas nas alternativas a e b, pois na c, só fez o
tratamento com alguns erros e não conseguiu realizar a conversão, nem
resolveu a letra d.
Figura 17: Resolução da questão 5, pelo educando “T”.

Fonte: Produção do educando “T”.
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Figura 18: Resolução da questão 5, pelo educando “A”.

Fonte: Produção do educando “A”.
Após a utilização do aplicativo winplot, em sala de aula, foi proposta a
seguinte questão:

Questão 6: Dados os gráficos encontre:
 As raízes;
 As coordenadas do vértice;
 O valor de c;
 Diga se a > 0 e a < 0.

Na tabela 6, apresentamos o percentual de alunos que conseguiram
resolver essa questão em relação às atividades cognitivas após a utilização do
aplicativo winplot.
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Tabela 6: Percentual de alunos que realizaram cada atividade cognitiva em
relação à questão, após a utilização do aplicativo winplot.
Questão
6

Representação identificável

Tratamento

Conversão

55%

55%

50%

Fonte: Pesquisadora.
Como especificado na tabela 6, mais da metade da dos educandos
conseguiram realizar as três atividades cognitivas.
As figuras 19 e 20 apresentam a resolução da questão 6 feita pelos
educandos “M” e “A”. O estudante “M” realizou as três atividades cognitivas
corretamente, já o aluno “A” cometeu alguns erros na conversão.
Figura 19: Resolução da questão 6, pelo educando “M”.

Fonte: Produção educando “M”.
Figura 20: Resolução da questão 6, pelo educando “A”.

Fonte: Produção educando “A”.
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No gráfico 12, encontra-se uma comparação entre as questões resolvidas
pelos estudantes antes e após a utilização do aplicativo winplot.
Gráfico 12: Comparação entre as questões 5 e 6 com relação as atividades
cognitivas.

Fonte: Pesquisadora.
Podemos constatar que após a aula com a utilização aplicativo winplot,
houve um crescimento significativo no rendimento dos estudantes, no que diz
respeito a três atividades cognitivas, mas o destaque está na conversão a qual
os estudantes apresentaram maior rendimento, passando de 13,12% para
50%.
Por fim, analisaremos os dados referentes ao conteúdo sobre função
exponencial.
Antes da utilização do aplicativo winplot foi proposta a seguinte questão:

Questão 7: Construa o gráfico das funções:

a)
b)
Na tabela 7, apresentamos o percentual de alunos que conseguiram
resolver essa questão em relação às atividades cognitivas antes da
utilização do aplicativo winplot.
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Tabela 7: Percentual de alunos que realizaram cada atividade cognitiva
em relação à questão, antes da utilização do aplicativo winplot.
Atividades Cognitivas
Questão

Itens

Representação

Tratamento

Conversão

identificável
7

a

38,75%

38,75%

33,75%

b

25%

25%

17,5%

Conforme a tabela 7, o percentual dos educandos que conseguiram
realizar as três atividades cognitivas na questão proposta foi pequeno.
As figuras 16 e 17 apresentam a resolução da questão 7 pelos educandos
“D” e “J”.
Figura 16: Resolução da questão 7, pelo educando “D”.

Fonte: Produção educando “D”.
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Figura 17: Resolução da questão 7, pelo educando “J”.

Fonte: Produção educando “J”.

De acordo com as figuras 16 e 17, os dois educandos conseguiram realizar
as três atividades cognitivas corretamente.
Após a utilização do aplicativo winplot, em sala de aula, foi proposta a
seguinte questão:

Questão 8: Construa o gráfico das funções.

a)
b)
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Na tabela 8, apresentamos o percentual de alunos que conseguiram
resolver essa questão em relação às atividades cognitivas, após a utilização
do aplicativo winplot.

Tabela 8: Percentual de alunos que realizaram cada atividade cognitiva em
relação à questão, após a utilização do aplicativo winplot.
Atividades Cognitivas
Questão

Itens

Representação

Tratamento

Conversão

identificável
8

a

40%

40%

36,25%

b

36,25%

36,25%

33,75%

Pela tabela 8, constatamos que o percentual de estudantes que
conseguiram realizar as três atividades cognitivas ainda continua pequeno em
relação ao total de alunos.
As figuras 18 e 19 apresentam a resolução da questão 8 feita pelos
educandos “G” e “N”.
Figura 18: Resolução da questão 8, pelo educando “G”.

Fonte: Pesquisadora.
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Figura 19: Resolução da questão 8, pelo educando “N”.

Fonte: Produção educando “G”.

De acordo com os gráficos 18 e 19, os dois educandos conseguiram
realizar as três atividades cognitivas corretamente.

No gráfico 13, encontra-se uma comparação entre as questões resolvidas
pelos estudantes antes e após a utilização do aplicativo winplot.
Gráfico 13: Comparação entre as questões 7, antes da utilização do
winplot, e 8, após a utilização do aplicativo winplot, com relação às atividades
cognitivas.

Fonte: Pesquisadora.
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Analisando o gráfico 13, podemos constatar que os educandos
obtiveram um melhora significativa em sua aprendizagem, principalmente na
conversão. Acreditamos que os estudantes já estejam familiarizados com o uso
da nova metodologia de ensino.
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Conclusão
Podemos observar, pelos dados apresentados, que o uso do aplicativo
winplot, como complementação às aulas tradicionais, propiciou uma mudança
na postura dos estudantes durante a aula. Observou-se uma maior participação
e interação tanto com o professor, quanto em relação aos educandos e seus
colegas.
Pela análise dos questionários e do diário de bordo, verificamos que os
estudantes mostraram-se motivados com a inserção da tecnologia em sala de
aula. Mesmo com poucos notebooks, os educandos interagiram em grupos e
puderam reforçar o conteúdo que já lhes havia sido apresentado, pois tiveram a
oportunidade de ter momentos de reflexão diante das características de
animação que o aplicativo permite, entre outras.
Acreditamos que o resultado pouco satisfatório, referente ao conteúdo
função polinomial do 1º grau, tenha ocorrido devido ao fato de que os
educandos, naquele momento, não estavam acostumados com a nova práxis e
metodologia diferenciada utilizada,em sala de aula, pela pesquisadora.
Contudo, com o andamento do curso, os resultados obtidos apontam para uma
evolução significativa na aprendizagem dos estudantes. Utilizando-se do
aplicativo,

e,

desenvolvendo

as

aulas explorando

as

representações

semióticas, pudemos observar, notadamente, que a representação “conversão”
obteve uma melhoria bem significativa nos conteúdos de função polinomial do
2º grau, passando de 13,12% para 50% e função exponencial, passando de
25,62% para 35%.
De acordo com os dados explicitados, pudemos concluir que o aplicativo
winplot, utilizado como complementação às aulas expositivas e, devidamente
aplicado, explorando as representações semióticas, pode facilitar tanto o
ensino, quanto a aprendizagem dos educandos. Contribui, ainda, de modo
significativo no desenvolvimento das atividades cognitivas dos alunos. Mesmo
que não seja o foco da pesquisa, observou-se também que o professor está
experimentando um novo modo de ensinar a Matemática.
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QUESTIONÁRIO
Prezado aluno.
O objetivo deste questionário avaliativo é coletar sua opinião a respeito das aulas com o
Aplicativo Winplot e como este instrumento contribuiu para sua compreensão da matemática.
Portanto, a seriedade e sinceridade nas respostas às questões são muito importantes.
Sua avaliação é de grande contribuição!

1.

Durante a utilização do winplot houve facilidade/clareza no entendimento do que o aplicativo
solicitava.

( ) sim

( ) parcialmente

( ) não

Nesta etapa da avaliação, utilize os indicadores de 1 a 10 para índice de satisfação/compreensão, em
ordem crescente.
2.

As aulas de Matemática baseadas somente na exposição oral, utilização de livro e quadro.

1

3.

2

4

5

6

7

8

9

10

Considerando a aula tradicional utilizando o quadro, livro-texto e a exposição da professora, o
conteúdo Matemático, ministrado em sala de aula, promove a compressão do conhecimento de
forma significativa.

1

4.

3

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Que indicador você atribui às aulas de Matemática com a utilização do Aplicativo Winplot?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Para responder às questões, utilize a escala de valores, marcando com X no conceito devido.
Escala de Valores:
Conceitos

Sim

AMV

PV

Não

Legendas: AMV - A maioria das vezes;
PV - Poucas vezes.

COM RELAÇÃO A SUA COMPREENSÃO DOS TÓPICOS ESTUDADOS COM A APLICAÇÃO
DO WINPLOT
Sim
AMV
PV
Não
5. Houve clareza e facilidade na sua aprendizagem?
6. Houve momentos de reflexão durante a aula?
7. Houve reorientação sobre os erros cometidos,
propiciando sua aprendizagem?
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8. É de sua preferência que as aulas de Matemática aconteçam:
(
(
(
(

) somente em sala de aula;
) com o Aplicativo Winplot, como complementação de uma aula já ministrada;
) ambas as alternativas;
) não tem diferença.

9. Sinalize as atividades que mais contribuíram,em ordem crescente, para o seu processo de aprendizagem
em matemática.
Exercícios em sala
Trabalho em dupla ou grupo
Material Didático
Prova
10. Quanto às aulas ministradas em classe e com o uso do Winplot, você acredita que são:
a)
b)
c)
d)

Complementares. Porque...________________________________________________________
Não se completam. Porque...______________________________________________________
A aula em classe é dispensável. Porque...____________________________________________
A aula em laboratório é dispensável. Porque.._________________________________________

11. O que você destacaria na utilização do aplicativo Winplot,sob os aspectos:
POSITIVO:___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
NEGATIVO:____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
12. Com relação à aula propriamente dita, qual a diferença entre a aula tradicional (aula expositiva com
utilização do quadro e do livro) e a aula com a utilização do aplicativo Winplot?

