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RESUMO 

 
Esta dissertação constituiu-se na materialização de uma investigação envolvendo um 
grupo de acadêmicos ingressantes em um curso de Licenciatura em Matemática. O 
objetivo principal foi analisar a aprendizagem desses acadêmicos ingressantes na 
Licenciatura em Matemática no que diz respeito a internalização de conceitos básicos 
de Geometria Plana. Para tanto, foi necessário desenvolver um conjunto de atividades, 
afim de proporcionar o desenvolvimento de tais conceitos mediante uso do software 
GeoGebra e de acordo com as etapas de formação mental propostas por Galperin. A 
pesquisa de natureza qualitativa, se enquadra no modelo de procedimentos de uma 
pesquisa-intervenção, foi realizada no Instituto Federal do Norte de Minas Gerais no 
Campus Salinas. Os dados foram produzidos a partir de questionários, encontros 
formativos, observação, diário de bordo e grupo focal. Posteriormente os dados foram 
organizados, transcritos e categorizados para constituir as unidades de análises.  Dessa 
forma, ficou evidente que a Geometria está um pouco ausente da sala de aula, ou ainda 
é ensinada de maneira superficial, sem priorizar a aprendizagem dos alunos. 
Verificou-se também, que as atividades desenvolvidas proporcionaram aos discentes 
interação e envolvimento na formação de conceitos matemáticos. Foi constatado que, 
durante as aulas da Educação Básica, os futuros docentes não tiveram contato com 
softwares educativos.  Por fim, entendemos que o uso de software apresenta grandes 
vantagens no que diz respeito a visualização das figuras, facilitando assim o processo 
de ensino e aprendizagem. Contudo, é necessário o docente conhecer tais recursos e 
saber quando fazer o uso em cada situação.  Com isso, esta pesquisa gera novas 
reflexões para a área, compondo parte das pesquisas na Educação Matemática. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Educação Matemática; Ensino e Tecnologias; Ensino de 
Geometria.  
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ABSTRACT 

 
This dissertation was constituted in the materialization of an investigation involving a 
group of incoming academics in a course of Degree in Mathematics. The main objective 
was to analyze the learning of these incoming academics in the Degree in Mathematics 
with respect to the internalization of basic concepts of Flat Geometry. Therefore, it was 
necessary to develop a set of activities, in order to provide the development of such 
concepts using the software GeoGebra and according to the stages of mental training 
proposed by Galperin. The research of a qualitative nature, fit the model of procedures 
of an intervention research, was carried out in the Federal Institute of the North of 
Minas Gerais in the Salinas Campus. The data were produced from questionnaires, 
training meetings, observation, logbook and focus group. Subsequently the data were 
organized, transcribed and categorized to constitute the analysis units. Thus, it became 
evident that Geometry is somewhat absent from the classroom, or is still taught in a 
superficial way, without prioritizing students' learning. It was also verified that the 
activities developed gave the students interaction and involvement in the formation of 
mathematical concepts. It was found that during the classes of Basic Education, the 
future teachers did not have contact with educational software. Finally, we understand 
that the use of software presents great advantages with regard to the visualization of 
the figures, thus facilitating the process of teaching and learning. However, it is 
necessary for the teacher to know these resources and to know when to use them in 
each situation. With this, this research generates new reflections for the area, 
composing part of the research in Mathematics Education. 
 

KEYWORDS: Mathematical Education; Teaching and Technology; Teaching 

Geometry. 
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INTRODUÇÃO 
 

Irei rememorar alguns instantes que tornaram significativa minha trajetória 

pessoal, ou acontecimentos que marcaram e passaram despercebidos, que hoje 

procuro refletir essa rememoração, para encontrar algumas pistas que fizeram optar 

pelos caminhos que trilho.   

Como egressa de um curso Técnico em Agropecuária, a partir de então, o gosto 

pela Geometria se destacou nas disciplinas de Desenho Técnico e Topografia, mas só 

ganhou dimensões maiores quando iniciei a graduação em Licenciatura em 

Matemática, no Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG), no Campus 

Salinas. 

Outra experiência que influenciou a escolha do tema de pesquisa foi o curso 

Técnico em Informática que despertou o meu interesse por Tecnologias Digitais (TD), 

especificamente a exploração de softwares educacionais.  Assim, ao iniciar a graduação 

comecei a pesquisar sobre a influência da tecnologia no ambiente educacional. 

Embora, meus interesses relacionados às questões educacionais terem surgido antes 

mesmo de ingressar no curso de Licenciatura em Matemática conforme mencionado, 

sempre fui uma apaixonada pela docência, carregando sonho desde a infância, de ser 

educadora. Meu primeiro contato com a docência, que se deu no estágio 

supervisionado, só veio a confirmar isso.  

Durante o estágio, realizado em uma escola pública da cidade de Salinas, foi 

perceptível que os discentes tinham pouco contato com os conteúdos de Geometria. 

Desse modo, procurei investigar as causas.  Nessa busca, tive contato com 

bibliografias, as quais abordarei mais detalhadamente na fundamentação teórica 

desde trabalho. Revendo algumas dessas bibliografias, que tratavam do tema nos 

últimos 30 anos, observei que os problemas com ensino eram evidentes.   Os autores 

consultados destacavam como as principais causas do pouco contato com a Geometria: 

os problemas nos livros didáticos que traziam a Geometria sempre no final, e os 

professores justificavam não terem tempo para trabalhar tal conteúdo; formação 

deficitária dos professores e priorização da Álgebra em detrimento da Geometria.  
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A partir dessa percepção, me interessei pelo tema para realização do Trabalho 

de Conclusão de Curso (TCC) de graduação, investigando como esses problemas de 

fato estavam presentes no cotidiano escolar, especificamente, sobre a aprendizagem 

de Geometria nos anos finais do Ensino Fundamental II. Os resultados encontrados 

nesta investigação, corroboraram com o que a literatura vinha tratando sobre o ensino 

de Geometria na educação básica.  Ainda nesse estudo, procurei conhecer o processo 

de ensino e aprendizagem da Geometria, embora questões relacionadas à formação de 

professores não fossem o propósito da investigação, esse assunto sempre esteve 

presente em meus questionamentos. (SANTOS, 2015) 

Também pude perceber o quanto o computador ainda estava distante da prática 

pedagógica dos professores de Matemática, os laboratórios ficam sempre fechados, 

com poucos equipamentos em pleno funcionamento e faltam profissionais capacitados 

para o seu uso. Desse modo, a partir desse contato com a educação básica, pude 

perceber que as modificações pelas quais a sociedade vem passando, com a inserção, 

cada vez das TD, ainda parece distante da sala de aula do professor de Matemática. 

Embora, os jovens de hoje estejam envolvidos com as tecnologias, acredito, que esses 

avanços possam também motivar os alunos para aprendizagem de conceitos 

matemáticos. Essas indagações e constatações fizeram aflorar em mim o desejo de 

continuar pesquisando sobre o ensino de Geometria e as Tecnologias, o que me fez ir 

em busca de um aprofundamento nessa temática.  

Com esse desejo ingressei no Mestrado em Educação Científica e Formação de 

Professores (PPG – ECFP) no ano de 2016 e no mesmo ano ingressei no Grupo de 

Pesquisa e Extensão em TD no Ensino (GPETDEn1) que visa a inserção das TD no 

ensino, e as discussões do grupo ajudaram a consolidar o meu projeto de pesquisa, que 

resultou no trabalho ora apresentado.  

Vale pontuar que a Geometria é um ramo importante da Matemática, uma vez 

que serve de instrumento para outras áreas do conhecimento e tem um papel 

fundamental na formação matemática do aluno, pois é intuitiva, parcialmente 

                                                 
1 O grupo foi criado em 2013 e é coordenado pela prof. Dra. Maria Deusa Ferreira da Silva, que também 
é orientadora deste trabalho. Este vem desenvolvendo atividades de ensino, pesquisa e extensão, e 
congrega professores-pesquisadores, professores da educação básica, estudantes de graduação e alunos 
da pós-graduação da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, no Campus de Vitória da Conquista.  
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concreta, em muitas situações, é perceptível na natureza e na realidade física que está 

em volta do aluno, por exemplo: na arquitetura, na organização urbana da cidade, nos 

esportes, nas artes, dentre outros. No entanto, conforme já pontuado, nota-se que o seu 

ensino esteve ausente do fazer em sala de aula, pelas razões já expostas. São muitos os 

estudiosos como Pavanello (1989), Perez (1991), Lorenzato (1995), Passos (2000), 

Pereira (2001), Barbosa (2003), Fonseca (2011), entre outros, que reconhecem que a 

Geometria é pouco estudada nas escolas. Estes estudos evidenciam que o ensino da 

Geometria nas Escolas Públicas do Brasil, na maioria das vezes, vem sendo trabalhada 

de forma superficial, ou é simplesmente ignorada.  

 Dessa maneira, torna-se explícito que o insucesso no ensino da Geometria Plana 

e Espacial decorre de vários fatores, dentre eles o fato de que a Geometria não é 

trabalhada de forma a motivar os alunos, talvez pela razão de ser um dos últimos 

tópicos a serem ensinados no decorrer do ano letivo. (LORENZATO, 1995).  

Barbosa (2003) corrobora com esse último fator, ao dizer que a presença de 

livros didáticos que tratam a Geometria nos seus últimos capítulos contribui para o 

aumento progressivo do referido conteúdo não ser estudado pelos alunos, agregando 

ainda como causa a falta de tempo devido ao período letivo; ainda que na atualidade 

estudos mais recentes comprovem que os livros já trazem uma abordagem geométrica 

distribuída no decorrer dos capítulos. (CARNEIRO; DÉCHEN, 2007) 

Alguns autores, como Santos e Nacarato (2014), não acreditam, que está esteja 

totalmente ausente das salas de aula, visto que muitos de seus conteúdos têm sido 

cobrados nas avaliações externas e processos de seleção que perpassam por toda a vida 

estudantil. O que dizem não saber é: como tais conteúdos têm sido abordados? O 

quanto eles têm contribuído para o desenvolvimento do pensamento geométrico dos 

alunos?  

Com base nas colocações anteriores, os problemas detectados no ensino de 

Geometria podem ser sintetizados no esquema a seguir.  
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Figura 1 - Problemas encontrados pela pesquisadora na literatura sobre o Ensino de Geometria 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Elaboração própria, 2016.  

 

Tomando esse esquema como referência, colocamos as seguintes indagações 

que vão guiar a nossa pesquisa:  

 

Que conhecimentos sobre Geometria Plana os ingressantes de licenciatura em 

Matemática possuem? Como o software GeoGebra pode contribuir na internalização de 

conceitos geométricos de licenciandos em Matemática? 

 

Esses dois questionamentos se justificam em função dos dois momentos da 

pesquisa, que estarão mais detalhados no capítulo de metodologia. Assim, com base 

nas perguntas postas, o objetivo geral deste estudo consiste em:  

• Analisar a aprendizagem de licenciandos ingressantes em um curso de 

Licenciatura em Matemática referente a internalização de conceitos de 

Geometria Plana, mediados pelas TD. 
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 Que tem como objetivos específicos:  

 

• Identificar e refletir sobre os conhecimentos geométricos prévios de 

acadêmicos ingressantes na licenciatura em Matemática; 

• Analisar as contribuições a partir de um conjunto de atividades com o uso 

do software GeoGebra, para a internalização de alguns conceitos de 

Geometria Plana; 

• Contribuir com o desenvolvimento dos níveis de compreensão 

demonstrados sobre a aprendizagem de conceitos de Geometria Plana a 

partir de Van Hiele. 

 

Com base no exposto até aqui, considero que este estudo emerge da necessidade 

constante de refletirmos sobre como tem sido trabalhada a Geometria na sala de aula. 

Assim, buscamos com este trabalho contribuir, de certa forma, com o processo de 

formação inicial de professores de Matemática, bem como trazer reflexões sobre como 

tem se dado a prática pedagógica, especificamente quando se trata do ensino de 

Geometria.  

O repensar sobre a prática pedagógica, permite refletir sobre o processo de 

ensino-aprendizagem. Consiste também em buscar caminhos, maneiras, instrumentos 

na tentativa de tornar este processo dinâmico e significativo, de forma que possibilite 

a reconstrução dos conhecimentos já adquiridos e aquisição de novos conceitos, o que 

pode gerar melhorias tanto para o docente quanto para o discente.  

Nessa direção esta investigação vai ao encontro das prerrogativas do Programa 

de Pós-Graduação Educação Científica e Formação de Professores, na formação inicial, 

na busca do desenvolvimento profissional dos futuros docentes, o que pode provocar 

mudanças significativas na prática pedagógica. Dessa maneira, a proposta deste 

trabalho consiste em fornecer um espaço de reflexão e pensamento sobre a formação 

inicial dos futuros docentes recém-ingressos na licenciatura do IFNMG - Campus 

Salinas, abordando a temática em questão. 

Este trabalho está divido em três capítulos, além dessa introdução. No capítulo 

1 apresentamos os referencias teóricos que embasaram a discussão da problemática 
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em questão, da qual envolvem Ensino de Geometria, Formação de Professores, Ensino 

mediado com as TD, Softwares no Ensino de Geometria, além de descrever o modelo 

de aprendizagem de acordo com Van Hiele,  contribuições da Teoria das ações mentais 

por etapas, propostas por Galperin, a dinâmica da reorganização do pensamento de 

acordo com o constructo teórico seres-humanos-com-mídias, e por fim, um encontro 

das teorias da aprendizagem com as TD na educação. 

Já no capítulo dois apresentamos a natureza da pesquisa, o tipo de estudo, o 

lócus onde foram realizados os procedimentos metodológicos para produção dos 

dados e as técnicas utilizadas para a análise. 

No terceiro e último capítulo, apresentamos o tratamento das informações 

necessárias ao entendimento da pesquisa, por via da triangulação de teorias 

destacando três grandes categorias: Ensino de Geometria, TD no Ensino e Formação 

de conceitos de Geometria Plana a partir da teria de Galperin. Discutimos também as 

potencialidades e possibilidades dos desafios da utilização das TD no ensino de 

Geometria, bem como os desafios do professor em utilizar tecnologias na sala de aula. 

Ao final, fizemos uma avaliação sobre todas as etapas da pesquisa.  

Finalmente, apresentamos as considerações finais e com uma síntese do 

entendimento sobre o processo de investigação, trazendo reflexões sobre temática, e 

os saberes desenvolvidos no percurso de formação em tecnologias na formação de 

professores, bem como às conclusões e implicações da pesquisa.  
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CAPÍTULO 1 – REFERENCIAIS TEÓRICOS 
 

Este capítulo é destinado à apresentação dos referenciais teóricos que 

subsidiaram as discussões ao longo do trabalho, que vão desde de aspectos 

conceituais, reflexivos e históricos que abordam a problemática em questão.   

 

1.1 Um olhar reflexivo sobre a natureza da Geometria e seu ensino 

 

A geometria é um ramo da Matemática que estuda as formas, planas e espaciais, 

sendo também perceptível em outras áreas do conhecimento como na Física, nas 

Engenharias, na Arquitetura, nas Artes e na própria natureza. Portanto, podemos até 

afirmar que a Geometria está presente no mundo em que vivemos, embora 

matematicamente, seja uma disciplina de carácter abstrato, que trata as formas 

geométricas.  

Etimologicamente a palavra “geometria” significa “medida da terra” indicando 

sua origem prática. Historicamente está relacionada à delimitação de terras para o 

cultivo da agricultura, para os povos que viviam às margens dos rios Nilo, devido a 

necessidade de medir as terras próprias ao cultivo após às inundações do rio Nilo. 

Todavia, com os gregos antigos a Geometria perdeu seu carácter prático e passou a ser 

estudada como o mundo das formas, identificando seus componentes básicos, bem 

como, as relações e as combinações desses componentes. (GODINO, 2002) 

Segundo Godino (2002, p. 456),  

A Geometria se ocupa de uma classe especial de objetos que designam 
ponto, linha, triângulo, polígono, poliedro, etc. Tais termos designados 
“formas geométricas” que são consideradas como abstrações, 
conceitos, entidades ideais, ou representações gerais de uma categoria 
de objetos. Portanto, devemos ter em mente que a natureza das 
entidades geométricas é essencialmente diferente dos objetos 
perceptíveis, como, um computador (grifo nosso), uma mesa ou uma 
árvore. Um ponto, uma linha, um círculo, etc., não tem consistência 
material como peso, cor, densidade, etc. (tradução nossa) 

 

Desse modo, Godino (2002) elucida o que é de fato a Geometria e do que ela se 

ocupa enquanto conhecimento matemático. Entretanto, muitas vezes na sala de aula, 

a Geometria, quando ensinada, é limitada apenas ao conhecimento do cotidiano, ou 
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apresenta distorção na definição dos conceitos. Ainda de acordo com o Godino (2002, 

p. 456)  

[...] muitas vezes usamos a mesma palavra para nos referirmos aos 
objetos perceptíveis com forma geométrica específica, (“triângulo é um 
instrumento de percussão”), e o conceito geométrico correspondente 
(triângulo isósceles). Além disso nas aulas de Matemática, e nos livros 
escolares essas duas perspectivas (objeto abstrato, realidade concreta) 
não são diferenciadas. 

 

Dessa maneira, acreditamos que o problema do ensino da Geometria na sala de 

aula da educação básica não está restrito apenas ao fato de não ser ensinada, mas como 

é ensinada. Há uma distorção entre Geometria como corpo de conhecimento abstrato 

e sua percepção no cotidiano.  

 Esse equívoco, também pode ser percebido nos próprios documentos 

curriculares oficiais, a exemplo disso, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) 

(BRASIL, 1998; 2002) da disciplina de Matemática, que embora ressaltem a importância 

do ensino de Geometria e reconheçam a deficiência desse ensino, apresentam essa 

disciplina como algo restrito, relacionado ao cotidiano do aluno, desconsiderando o 

seu carácter abstrato.   

Tomando por referência como o ensino de Geometria tem-se constituído na sala 

de aula, faremos um breve histórico de como os autores tem tratado a ausência do 

ensino de Geometria na Educação Básica, nos últimos 30 anos.  

Passos (2000) reafirma essa visão apontando que a Geometria é um dos ramos 

da Matemática que pode estimular o interesse pela aprendizagem, uma vez que pode 

revelar a realidade que rodeia o aluno, dando lhe oportunidade de desenvolver 

habilidades criativas. Mais uma vez, percebemos essa visão estereotipada do que é a 

Geometria, deixando transparecer que está sempre ligado ao cotidiano do aluno. Isso 

pode ser um agravante na forma como a geometria é ensinada.  

Barbosa (2003, p. 4) afirma que “... a Geometria quase sempre é apresentada na 

última parte do livro, aumentando a probabilidade de ela não vir a ser estudada por 

falta de tempo letivo”. Ainda que na atualidade, estudos mais recentes comprovem 

que os livros já trazem uma abordagem geométrica distribuída no decorrer dos 

capítulos.  
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Em outro estudo feito por Pais (2006, p.8), sobre livros didáticos da disciplina 

de Matemática publicados nos últimos 20 anos no Brasil, pode-se afirmar a existência 

de “[...]um conjunto estável de conteúdos geométricos que figuram em quase todos os 

livros didáticos publicados no transcorrer das duas últimas décadas”. Contudo, nesses 

dois estudos não ficou perceptível nenhuma análise crítica de como os conceitos estão 

sendo abordados. 

De acordo com o guia de livro didático proposto no Programa Nacional do 

Livro Didático (BRASIL, 2017), há uma certa preocupação em como são apresentados 

os conhecimentos geométricos, bem como os exercícios e ilustrações, o que nos leva a 

refletir como essa realidade vem se transformando. Destaca-se, que o objetivo 

principal deste trabalho não é fazer análise destes, mas ressaltar que essa realidade 

vem sendo modificada.  

Ainda de acordo com Lorezanto (1995, p.7) as dificuldades encontradas no 

ensino da Geometria estão presentes no cotidiano escolar:  

Essas dificuldades se dão em virtude da forte resistência no ensino da 
Geometria e deve-se também, em grande parte, ao pouco acesso pelo 
professor aos estudos dos conceitos geométricos na sua formação ou 

até mesmo pelo fato de não gostarem de Geometria.  
 

Cabe citar o trabalho de Pereira (2001) que considera que existem aspectos 

relevantes sobre o abandono do ensino da Geometria que envolve professores que por 

sua vez não possuem formação acadêmica, e ainda os conhecimentos necessários em 

Geometria para aplicá-la em suas atividades pedagógicas. 

Lorenzato (1995, p.4) afirma ainda que “[...] ninguém pode ensinar bem aquilo 

que não conhece, está aí mais uma razão para o atual esquecimento geométrico.” 

Estabelecendo assim um ciclo vicioso, a geração que não estudou Geometria não sabe 

como ensinar e estas dificuldades podem refletir diretamente na aprendizagem dos 

alunos, na aquisição dos conceitos geométricos.  

A provável falha na formação do professor interfere diretamente na 

aprendizagem de seus alunos, o que pode refletir no ensino deficitário, um “[...] 

conhecimento superficial de certos temas pode, inclusive, levar os mestres a não 

abordar áreas significativas da matemática com seus alunos, como, por exemplo, pode 

ser o caso da Geometria.” (D’ANTONIO; PAVANELLO, 2013, p. 139) 
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Dentre a abordagem dos autores, mencionados anteriormente, merece destaque 

que um dos problemas no ensino de Geometria está na formação dos professores, para 

ensinar a disciplina. A isso também acrescentamos que é necessária uma análise 

criteriosa do próprio livro didático e da forma como os conceitos são apresentados, 

acreditamos corroborando com Godino (2002), que existem problemas quanto a 

compreensão do que é a Geometria.  

Com relação à formação Perez (1991, p. 57) disserta que faltam metodologias e 

materiais didáticos para o docente efetivar o ensino de geometria uma vez que estes 

apresentam uma “[...] formação deficiente em conteúdo e metodologia, assim como 

necessidade de orientação e atualização, através de cursos, após estarem no mercado 

de trabalho.” Desta maneira, faz-se necessário uma formação continua na busca 

constante por uma atualização na reformulação de suas práticas e materiais que 

auxiliem o trabalho docente. 

Pavanello (1989) já dizia que a disciplina de Matemática é muito extensa, e os 

tópicos referentes ao conhecimento geométrico vem muitas vezes no final do livro 

didático e do seu planejamento anual dos professores, que por sua vez diz que nem 

sempre é possível cumprir todo o planejamento dando a impressão que esta é a 

programação mais conveniente.  A autora afirma, ainda, que esse problema pode estar 

ligado a outros pontos da realidade da escola pública brasileira, como por exemplo, a 

falta de recursos, “professores sobrecarregados de trabalho, mal remunerados e com 

absoluta falta de orientação pedagógica [...]” (PAVANELLO, 1989, p.9). 

Acrescentamos a isso a formação deficiente em relação aos conteúdos.  

Contudo, salienta-se que dentre os principais tópicos a serem trabalhados no 

ensino da geometria, muitos professores alegam a “falta de tempo, não conseguiam 

chegar a abordá-la nem parcialmente.” Decerto, pelo simples fato de sempre deixarem 

conteúdo para ser abordado no último bimestre. Assim, a falta de tempo é usada como 

“[...] desculpa para a não realização do trabalho com geometria” (PAVANELLO, 2004, 

p.1-2). 

Em estudos mais recentes, Lorenzato (2008, p.8) afirma que o professor deve 

refletir “[...] sobre sua prática docente e manter-se atualizado pode ser um caminho 
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para adquirir a lucidez crítica que a análise das modas exige”.  Dessa forma o autor 

disserta ainda que os obstáculos enfrentados 

[...] não eximem o professor da responsabilidade de ser competente e, 
considerando que o processo de formação é individual e intransferível, 
cabe a cada um preencher as lacunas herdadas de sua formação inicial 
(no curso superior), bem como providenciar a continuada 
(LORENZATO, 2008, p. 12). 
 

Bertonha (1989) desenvolveu um projeto de atividades que fosse capaz de 

resolver as dificuldades relacionadas a Geometria no Ensino Fundamental. A autora 

utilizou o método descritivo, com um minicurso envolvendo “Geometria e Arte” com 

um grupo controle. O minicurso foi pensando de acordo com a proposta curricular 

vigente, com finalidade de trabalhar conceitos básicos e intuitivos de Geometria. Após 

realizar o estudo, a autora concluiu que muitos dos conteúdos presentes no guia 

curricular e nos livros didáticos, não são adequados para o nível de pensamento em 

que se encontra a maioria desses alunos. 

Dez anos mais tarde, Mello (1999) desenvolveu uma sequência didática para o 

ensino da Geometria no Ensino Fundamental II, na tentativa de despertar no aluno 

novos caminhos do pensamento geométrico dedutivo. De acordo com a autora, da 

forma como são conduzidos os procedimentos de ensino-aprendizagem da Geometria, 

o aluno apresenta dificuldades na aquisição dos conceitos geométricos, entre os vários 

motivos, ela destaca a falta da técnica de demonstração. Assim, há necessidade de 

formação adequada do professor para proporcionar tal tipo de conhecimento aos 

alunos. Após o desenvolvimento das atividades, a autora observou que a sequência 

didática favoreceu o aprendizado da técnica da demonstração em geometria. 

Para condensar as discussões feitas em torno do ensino de Geometria, buscamos 

em Teses e Dissertações no Banco de Dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES) estudos que tratavam sobre esse ensino, bem como 

as causas mais evidenciadas sobre seu abandono no currículo escolar, no quadro 1, 

procuramos destacar estes estudos de maneira sucinta. 
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Quadro  1 - Principais teses e dissertações sobre o Ensino de Geometria 

Fonte: Elaboração própria, 2016.  

 

Pesquisador 
Metodologia 

do 
pesquisador 

Fundamentação 
teórica do 

pesquisador 

Problemas 
com a 

formação do 
professor 

Omissão da 
Geometria 
nos livros 
didáticos 

Título 

Bertonha, 
1989 

Método 
descritivo 

Klausmeyer, 
Van-Hiele, 
Piaget e outros 

X X 

O Ensino de Geometria e o dia-a-
dia na Sala de Aula. 

Pavanello, 
1989 

Estudo 
Histórico 

Investigação na 
legislação 

X X 

O abandono do ensino da 
Geometria: uma visão histórica. 

Perez, 1991 Quantitativa  
Educação 
Popular 

X X 

Pressupostos e Reflexões 
Teóricas e Metodológicas da 
Pesquisa Participante no Ensino 
da Geometria para as Camadas 
Populares (1º e 2º graus) 

Sangiacomo, 
1996 

Engenharia 
Didática 

Colette, 
Laborde, 
Brousseau, 
Balachef, 
Chavellard e 
David 

 X 

O processo da mudança de 
estatuto: de desenho para figura 
geométrica. 

Gouvêa, 1998 
Sequência 
Didática 

Brousseau, 
Chevallad, 
Arsac, Douady, 
Barbin, 
Balacheff, Duval 
e Piaget 

X X 

Aprendendo e ensinando 
geometria com a demonstração: 
uma contribuição para a prática 
pedagógica do professor de 
matemática do ensino 
fundamental. 

Mello, 1999 
Sequência 
Didática 

Balacheff e 
Duval 

 X 
Uma sequência didática para a 
introdução de seu aprendizado 
no Ensino da Geometria. 

Passos, 2000 
Estudo de 
caso 

Guitiérrez, 
Bishop e outros 

X  

Representações, Interpretações e 
Prática Pedagógica: a Geometria 
na sala de aula. 

Pereira, 2001 
Revisão de 
Literatura 

 X X 
A geometria escolar: uma análise 
dos estudos sobre o seu 
abandono. 

Bagé 2008 
“Design 
Experiments
” oficinas 

Van Hirele, 
Pavanello, 
Garcia, Dewey 
entre outros 

X X 

Proposta para a prática do 
professor do ensino fundamental 
I de noções básicas de Geometria 
com o uso de Tecnologias 

Pereira, 2015 
Sequência de 
atividades 

Demo, Ochoa,  
Dewey,  Lévy, 
Valente entre 
outros 

Não menciona 
Não 

menciona 

O software GeoGebra Como 
proposta facilitadora do 
processo de ensino-
aprendizagem da Geometria 
Plana no Ensino Fundamental 
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Com o quadro 1, podemos observar parte das pesquisas que vem sendo 

desenvolvidas ao longo de quase três décadas, que trazem grandes contribuições e 

reflexões para a Educação Matemática. Ressaltamos a presença de estudos com 

enfoque histórico e descritivo, em cujos os autores evidenciam essa preocupação com 

o ensino e aprendizagem de Geometria. 

Na próxima subseção, trataremos especificamente sobre a aprendizagem de 

Geometria de acordo com um modelo proposto nos anos 1950.  

 

1.2 Sobre a aprendizagem de geometria (Van Hiele) 

 

O modelo de Van-Hiele foi proposto e desenvolvido por um casal de 

professores/pesquisadores holandeses que observou a presença de grandes 

dificuldades dos alunos ao tentar resolver atividades que envolviam a Geometria. Este 

modelo, de fato, emergiu em meados dos anos 50, mas só se consolidou na década de 

1970, advindo dos trabalhos de doutorado de Dina Van Hiele-Geldof e Piere Van Hiele. 

(CROWLEY, 1994) 

Apesar deste modelo não ser muito difundido no Brasil, ele nos ajuda a 

entender como o comportamento reflete diretamente no nível de compreensão da 

aprendizagem e do raciocínio geométrico do aluno, o qual é subdividido em cinco 

níveis de compreensão que são: visualização, análise, dedução informal, dedução 

formal e rigor; descritas no quadro 2.  

No seu trabalho Villiers (2010) faz uma retrospectiva sobre as pesquisas que 

apresentam como aporte teórico o modelo de Van Hiele, nas últimas três décadas. O 

autor destaca aspectos importantes sobre as implicações teóricas da aprendizagem em 

níveis no âmbito da Geometria. Uma das principais preocupações do autor com 

relação ao ensino de Geometria, consiste no “[...] baixo nível de raciocínio geométrico 

entre os próprios professores, e até que tal problema seja tratado adequadamente, 

provavelmente haverá pouco progresso na qualidade do ensino de geometria.” 

(VILLIERS, 2010, p.29) 
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Quadro  2 - Níveis do Modelo de Van Hiele 

Nível: Conhecido como: O aluno será capaz de: Exemplo: 

Nível 0 
Reconhecimento 

ou Visualização 

Os conceitos são vistos de maneira 
genérica. As figuras são 
reconhecidas pela aparência global e 
não pelas suas propriedades 
específicas. 

Classificação de 
recortes de 
quadriláteros em 
grupos menores, 
como quadrados, 
paralelogramos. 

Nível 1 

Análise geométrica 

a partir de 

conceitos 

Começa a reconhecê-las a partir das 
suas propriedades. Entretanto, os 
alunos ainda não são capazes de 
explicitar as relações entre figuras. 

Descrição de um 
quadrado através de 
propriedades: 4 lados 
iguais; 4 ângulos 
retos; Lados opostos 
iguais e paralelos. 

Nível 2 Dedução informal  

O aluno consegue estabelecer inter-
relações das propriedades das 
figuras e entre elas. Nesse sentindo, 
eles são capazes de deduzir 
propriedades de algumas figuras 
mesmo que seja informal, são 
capazes de acompanhar 
demonstrações, mas não conseguem 
construí-las. 

Um quadrado é um 
retângulo porque 
possui todas as 
propriedades de um 
retângulo. 

Nível 3 Dedução formal  

Já no nível 3, o aluno é capaz de 
compreender o significado da 
dedução como maneira de 
estabelecer a teoria geométrica no 
contexto axiomático. Nesse nível, a 
pessoa tem capacidade de construir 
demonstrações mais simples. 

Demonstração de 
propriedades de 
triângulos e 
quadriláteros usando 
a congruência de 
triângulos. 
 

Nível 4 Rigor  

Compreender as demonstrações 
formais, sendo capaz também de 
compreender a geometria em 
diferentes sistemas axiomáticos. Este 
nível dificilmente é alcançado pelos 
estudantes do ensino médio. 

Estabelecimento e 
Demonstração de 
teoremas em uma 
geometria finita. 

Fonte: Elaborado pela autora (CROWLEY, 1994) 

 
Os autores deste modelo consideram ainda que: “...o progresso ao longo dos 

níveis depende mais da instrução recebida do que da idade ou da maturidade.” 

(Ibidem, p. 6).  Eles propõem uma progressão na aprendizagem através dos cinco 

níveis. Esse modelo continua sendo utilizado em testes de sondagem para verificar o 

nível de aprendizagem de Geometria em que os alunos se encontram. Destacamos 

abaixo alguns trabalhos que utilizaram o modelo supracitado.   
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Em sua pesquisa de dissertação, Oliveira (2012) realizou um estudo com 

discentes do 2° ano do Ensino Médio, no qual contemplou a construção e aplicação de 

três módulos com atividades de Geometria Plana para serem desenvolvidas e 

avaliadas à luz deste modelo. Os módulos foram estruturados de forma a promover o 

desenvolvimento do pensamento geométrico dos alunos de forma natural. As 

atividades propostas, favoreceram o desenvolvimento de habilidades e competências 

que permitam aos alunos transitar de um nível para outro, sempre em consonância 

com as fases de aprendizagem propostas por Van Hiele.  

Em outro estudo, Rodrigues (2017) realizou uma pesquisa desenvolvendo uma 

sequência de atividades com alunos dos anos finais do Ensino Fundamental. Após 

isso, aplicou um teste final que analisou o desempenho dos alunos segundo o modelo 

de Van Hiele, cujo objetivo era de verificar se houve mudanças na aprendizagem 

geométrica e consequentemente alterações nos níveis propostos por Van Hiele, para 

isso ela utilizou também o grupo controle. Segundo a autora, os discentes do grupo 

controle adquiriram maiores habilidades e competências previstas no currículo se 

comparados ao grupo que não participou da atividade. Além disso, para a autora, foi 

perceptível as diferenças entre médias de notas dos alunos submetidos à intervenção 

pedagógica em relação aos que não participaram da intervenção.   

Alves e Sampaio (2010) desenvolveram um estudo com discentes concluintes 

do Ensino Médio de uma escola Pública do Rio de Janeiro. Para tanto, elaboraram um 

teste com questões que versaram sobre conteúdo de Geometria Plana, previstos para 

serem ensinados no Ensino Fundamental. Com a correção e análise deste teste, foi 

possível perceber que apenas 6% dos alunos atingiram o grau de competência previsto 

para a série em que se encontravam, uma vez que eram alunos do Ensino Médio. Como 

sugestão para melhorar o nível de compressão dos alunos sobre Geometria Plana, 

sugeriram a utilização dos softwares de Geometria dinâmica para facilitar o processo 

de visualização geométrica (nível 0 de van Hiele) e a formação de conceitos (nível 1).  

A teoria de van Hiele propõe que o pensamento geométrico vá evoluindo 

paulatinamente, de forma que o estudante passe a incorporar percepções iniciais até 

deduções mais formais. Entendemos que através desse modelo o aluno começa a 

reconhecer as figuras e a diferenciá-las pelo seu aspecto físico, posteriormente o fazem 
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pela análise das suas propriedades e só depois é capaz de fazer ligações com as 

propriedades fundamentais das figuras e das relações básicas entre elas.  

Em nossa pesquisa, o referido modelo foi utilizado para analisarmos o teste 

inicial aplicado aos acadêmicos ingressantes do primeiro semestre de uma 

Licenciatura em Matemática, sujeitos de nossa pesquisa, o qual detalharemos nos 

capítulos de metodologia e análises de resultados.  

Além disso, para o desenvolvimento das etapas seguintes da pesquisa, melhor 

explicitadas no capítulo de metodologia, foi necessário um aprofundamento sobre 

Teorias de Aprendizagem, as quais trataremos na próxima sessão.  

 

1.3 A Teoria da Aprendizagem e as fases da formação de conceitos proposto por 

Galperin 

  

A formação de conceitos ocorre por meio da atividade humana e na perspectiva 

de Vygotsky é dividida em: conceitos não científicos (espontâneos) e científicos (não 

espontâneos). Os conceitos não científicos são aqueles formados no cotidiano, 

enquanto os conceitos científicos são construídos na escola, a partir da assimilação no 

processo de desenvolvimento das estruturas cognitivas. Para o teórico a aprendizagem 

se constitui como atividade social entre as pessoas, a partir das relações que acontecem 

e a ressignificação dos conceitos já existentes. (NUÑEZ; FARIA, 2004)  

Outro aspecto fundamental na teoria de Vygotsky (2001) é que a linguagem é 

fundamental no desenvolvimento do pensamento, uma vez que a mediação e a 

internalização dos conceitos contribuem de fato com a aprendizagem a partir da 

interação social e ação conjunta do aprendiz com o professor. Vygotsky enfatiza o 

papel da linguagem e da aprendizagem no processo de desenvolvimento, já que a 

aquisição do conhecimento se dá pela interação do sujeito com o meio. 

Nessa abordagem teórica, também conhecida como sócio-histórico-cultural, o 

homem é considerado como um ser em permanente processo de construção. Vygotsky 

considerou a existência de dois níveis de desenvolvimento.  O desenvolvimento real o 

qual determina quando a criança é capaz de fazer por si mesma, sem ajuda de 

ninguém. E o desenvolvimento potencial, que determina quando a criança é capaz de 



31 
 

31 
 

aprender a fazer, com a ajuda de outra pessoa, em colaboração. A distância entre o 

nível de desenvolvimento real e potencial denominado por Vygotsky de Zona de 

Desenvolvimento Proximal (ZDP), que definem as funções em fase de 

amadurecimento, ainda em processo de maturação. (NUÑEZ; FARIA, 2004) 

Para o psicólogo, o professor tem papel fundamental para provocar avanços na 

aprendizagem dos alunos, intervindo diretamente na ZDP, como mediadores no 

processo de desenvolvimento da aprendizagem. Mas não é qualquer “atividade de 

ensino” que garante esse desenvolvimento intelectual na sua totalidade, visto que a 

aprendizagem não se limita à questão simplesmente cognitiva, mas também 

formativa. O processo de internalização dos conceitos envolve uma atividade externa 

que deve ser modificada para tornar-se atividade interna. Essa reconstrução acontece 

por meio as relações sociais entre os sujeitos.  (NUÑEZ; FARIA, 2004) 

Nuñez e Faria (2004, p.55) consideram ainda que “A aprendizagem de uma 

habilidade como atividade pode ser pensada como um conjunto de ciclos 

concatenados.” Esses ciclos consistem em: orientação, ajuste, relação e execução; que 

se articulam, como uma espiral, no processo de construção do conhecimento.  

Em estudos posteriores feitos por Leontiev novas e importantes contribuições 

foram dadas em relação a teoria sócio histórico, em especial no tocante à formação de 

conceitos. O teórico classifica a aprendizagem como um tipo de atividade (ações) que 

permeia a relação entre sujeito e o objeto, cuja função real consiste em orientar o sujeito 

no mundo, na busca de transformações internas no seu desenvolvimento. Os 

componentes da atividade de aprendizagem 2de acordo com Leontiev são:  

 
✓ O sujeito da atividade: refere-se àquele que realiza a ação, no caso o aluno que 

realiza para alcançar determinadas transformações e assimilar o conteúdo. É 

importante ressaltar que o sujeito da atividade não é um indivíduo “isolado”, 

                                                 
2 “A aprendizagem como atividade pode ser pensada como um conjunto de ciclos concatenados e, para 
cada ciclo, pode-se separar para sua análise quatro momentos funcionais principais: a orientação 
(segundo os esquemas de referência para planejar e executar a ação); a realização ou execução da 
atividade no plano prático (ação); a regulação da ação (durante o processo e o controle sobre o processo 
do resultado) e o momento final de correção ou ajuste. Cada um desses ciclos, na sequência, avança 
como um espiral no processo de apropriação do conteúdo.” (OLIVEIRA, 2011, p.100-101)  
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mas o conjunto das relações sociais que ele estabelece com os outros, durante 

este processo. (NUÑEZ; FARIA, 2004); 

✓ Objeto da atividade: é para onde está dirigida a ação, constitui a matéria prima 

para a transformação, refere-se aos conteúdos e características da escola 

promovidas durante o processo educativo. É possível que o aluno se modifique 

nas interações com os outros, assim, o próprio aluno torna-se objeto da 

atividade. (Ibidem); 

✓ Os motivos para realizar a ação: é tido como a necessidade do estudante, o que 

move o sujeito para a ação, a que se objetiva a realização da mesma. (Ibidem) 

✓ Um objetivo: diz respeito aos possíveis resultados a serem alcançados, a 

finalidade, o que orienta as ações na busca das metas. Este deve estar em 

consonância com os objetivos de ensino. O motivo e o objetivo se coincidem. 

(Ibidem); 

✓ Um sistema de operações: consiste nos procedimentos, métodos, técnicas, 

estratégias e meios para realizar a ação almejando alcançar a transformação do 

objeto em produto. (Ibidem); 

✓ A Base Orientadora da Ação (BOA): corresponde aos componentes da 

orientação e execução, a BOA que direciona para a solução de uma determinada 

situação-problema, que pode ser equiparada como um ‘guia’, que estabelece a 

relação entre a parte material e mental da ação e fornece subsídios necessários 

para obter êxito na realização da atividade. A BOA pode ser criada tanto pelo 

docente quanto pelo discente, para isso é necessário conhecer a estrutura da 

atividade. (Ibidem); 

✓ Os meios para realizar uma atividade: são os instrumentos nos quais se apoiam, 

existem meio de materiais (objetos e instrumentos) e de natureza informativa 

ou simbólica.  É necessário compreender funções, potencialidade e limitações 

de cada recurso, no planejamento e execução da atividade. (Ibidem); 

✓ As condições: refere-se a um conjunto de situações, como as condições 

ambientais (espaço, iluminação, ventilação, etc.) e ao clima psicológico do 

contexto da realização da atividade. (Ibidem); 
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✓ O produto: é obtido com as transformações ocorridas com o objeto por meio 

dos procedimentos realizados. Consiste no resultado de sua atividade de 

aprendizagem e pode representar transformações na personalidade do aluno, 

nas novas formas de agir, bem como atitudes e valores formados com intenções 

educativas. (Ibidem). 

O esquema adiante (figura 2) representa os componentes estruturais da 

atividade de aprendizagem, sob a perspectiva da Teoria da Atividade de acordo com 

Leontiev.  

 

Figura 2 - Componentes estruturais da atividade de aprendizagem 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Nuñez e Faria (2004). 

 

Para aprender novos conceitos, o aluno precisa realizar uma determinada 

atividade, que acontece num plano externo para, posteriormente, passar para o plano 

interno, o que Vygotsky chama de “internalização”. Porém, nas pesquisas do psicólogo 

não foram encontradas explicações especificamente sobre essa transição. Nuñez e Faria 

(2004, p.63) alegam que Piotr Galperin: “[...]explica a gênese da nova atividade interna, 

quando os recursos cognitivos são insuficientes, ou seja, revela o mecanismo de formação 

de esquemas, habilidades, estruturas cognitivas a partir do plano externo, na interação 

com os objetos culturais.”, isto é, os mecanismos que podem explicitar esse processo.  
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Não satisfeito e preocupado com a efetividade do processo de aprendizagem de 

novos conhecimentos, Galperin observou a necessidade de uma nova revisão dos 

modelos de ensino até então adotados pela escola, visto que na maioria das vezes os 

estudantes têm acesso ao conhecimento fragmentado, e não como um todo, 

considerados por ele como inadequados para a apropriação do conhecimento. 

(REZENDE; VALDES, 2006). 

A proposta de Galperin considera que o processo de formação de conceitos 

pressupõe uma etapa lógica de desenvolvimento baseado nos trabalhos de Vygotsky, 

Leontiev e colaboradores. Tal etapa envolve desde da preparação da ação a ser 

realizada até a generalização e internalização dos conceitos, levando em conta três 

parâmetros fundamentais: o grau de plenitude, o grau de generalidade e o grau de 

independência, que é o modo ou forma de obtenção. O teórico considera que existem 

5 etapas que se destacam como um clico cognoscitivo que serão descritas a seguir:  

1ª Etapa motivacional: consiste na preparação da atividade, a motivação é tida 

como uma condição necessária para a aprendizagem, tem por finalidade preparar os 

alunos para assimilarem os novos conhecimentos. É ideal que nesta etapa a exploração 

de situações-problema esteja presente na realidade dos alunos.  

2ª Etapa de estabelecimento do esquema da Base Orientadora da Ação (BOA): 

o discente ou o docente constrói a orientação para a atividade, que constitui o modelo 

da atividade. Dessa maneira, é necessário que a BOA contemple as partes estruturais 

e funcionais da atividade (orientação, execução e controle), pode-se afirmar que a BOA 

é tida como um norteador para o aluno com as principais orientações para o 

cumprimento de uma atividade. Existem três tipos de BOA:  

O primeiro tipo, B.O.A. I, caracteriza-se por uma composição 
incompleta da orientação. As orientações estão representadas de forma 
particular. O processo de assimilação, segundo esse tipo de orientação, 
caracteriza-se por ser lento e por apresentar um grande número de 
erros na solução das tarefas. A transferência dos conhecimentos é 
limitada. No segundo tipo de orientação, B.O.A. II, característica do 
ensino tradicional, dá-se aos alunos, de forma elaborada, toda a 
condição necessária para o cumprimento correto da ação, porém essas 
condições são particulares, só servem para a orientação de um caso 
determinado de tarefa. A formação da ação, segundo essa orientação, 
avança rapidamente e com poucos erros, porém a esfera de 
transferência é limitada. Para cada tipo de tarefa, o aluno precisa 
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construir uma orientação. O terceiro tipo, ou B.OA. III, tem uma 
composição completa e generalizada, aplicável a um conjunto de 
fenômenos e tarefas de uma determinada classe. Nela está contida a 
essência da atividade, porque se trata de uma orientação teórica. 
(NUÑEZ; FARIA, 2004, p.58-59 – grifo nosso) 

 

3ª Etapa de formação da ação do plano material ou materializado: nessa etapa 

os alunos começam a executar as ações do plano externo, em dupla ou sob supervisão 

do professor, ocorre a realização de ações externas. É considerada como fonte de 

construção dos conhecimentos.  

4ª Etapa de formação da ação no plano da linguagem externa: propicia a 

interação entre professor e aluno através da linguagem, o instrumento de relação do 

sujeito com o objeto da ação, nessa perspectiva retoma-se a teoria histórico-cultural. A 

linguagem é determinada pelo papel socializado do discurso, que por sua vez 

adquirem significados e passam a ser interiorizados, possibilitando a formação do 

processo de abstração e de generalização.  

5ª Etapa mental: a linguagem se transforma em função mental interna e 

proporciona ao aluno, novos meios para o pensamento, trata-se do caminho da 

transformação da nova ação de externa em interna. 

Sobre o processo de internalização dos conceitos Rezende e Valdes (2006, 

p.1212) alegam que “[...] os conceitos assumem uma dimensão funcional e não apenas 

informativa, além de, progressivamente, tornar o aprendiz capaz de deduzir fórmulas 

sempre que for necessário.” 

Esse modelo de compreensão garante ao aprendiz a fixação do conteúdo e 

assimilação lógica da formação de conceitos, permitindo que o aprendiz, 

posteriormente, faça replicação daquele conteúdo adquirido, assegurando a 

oportunidade de aprender, por meio da prática, e não só a fazer, mas entender e depois 

explicar como e por que age dessa forma. (REZENDE; VALDES, 2006) 

Em suma, os teóricos apresentam ideias para a compreensão da forma de 

aprendizagem e como os alunos adquirem e formam os conceitos, podendo estender 

para o campo da Matemática e da Geometria.  

Nessa perspectiva, o ensino da Geometria pode ser pensado em atividades 

seguindo as orientações de Galperin, podendo até tomar situações do cotidiano como 
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fator motivacional, mas o objetivo deve ser a formação de conceitos geométricos, 

levando em consideração sua natureza, conforme já exposto por Godino (2002).  

As atividades propostas poderão ser apresentadas de acordo com as etapas 

descritas, abarcando o desenvolvimento pleno do aluno, tanto do ponto de vista 

procedimental (a lógica das ações) como conceitual (a estrutura e conteúdo do 

conceito), de modo que a interiorização da atividade ocorra de forma consciente, 

criando o grau de independência de maneira gradativa.   

A exemplo disso convém citar uma dedução geométrica do Teorema de 

Pitágoras. Supondo que o professor queira inserir tal conteúdo, almeja-se elucidar 

como seria a utilização das etapas propostas por Galperin. Na etapa inicial os alunos 

podem ser desafiados com situações que permitem o manuseio e reconhecimento de 

objetos de algo material, manipulável, por exemplo, com as peças do Tangram3 é 

possível reconhecer formas geométricas e “formar” novas figuras.  

A segunda etapa consiste no estabelecimento do esquema da BOA (como 

função orientadora, executora e de controle). Esta deve servir de guia para a realização 

da atividade (na figura 4, um exemplo de uma BOA), com ações que direcionem o 

aluno a identificar e relacionar as figuras, observando quando um triângulo será 

classificado como triângulo retângulo, quais os elementos que o diferencia das demais 

figuras (por exemplo: ângulo reto, hipotenusa, catetos, lados opostos e adjacentes ao 

ângulo), conforme figura 3.  

 
Figura 3 - Peças do Tangram para auxiliar na atividade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Elaboração própria, 2017. 

                                                 
3 Tangram é um puzzle chinês muito antigo, composto por sete peças, cujo o nome significa 
"Tábua das 7 sabedorias" 
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Fonte: Elaboração própria, 2017.  
 

Posteriormente o aluno poderá fazer manipulações com as peças e tentar 

construir um quadrado com elas. É necessário promover debates entre professor-aluno 

e alunos-alunos envolvendo questionamentos, tais como, o que é possível concluir a 

partir das áreas dos quadrados construídos? Existe alguma relação entre as figuras?  

Este quadrado construído irá compor um dos lados do triângulo retângulo (o lado 

Figura 4 - Modelo do esquema da BOA, na atividade proposta 
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maior). Com o auxílio de outro Tangram, com peças do mesmo tamanho, o aluno 

deverá construir outros dois quadrados menores, sobre os lados menores do triângulo, 

conforme figura 5.  

 

Figura 5 - Peças de dois puzzles do Tangram formando umas das deduções geométricas do 
teorema de Pitágoras. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria, 2017. 

 

O debate poderá acontecer em dupla, indagações podem surgir entre os 

discentes na busca de elementos da ação que vem sendo realizada. Na terceira etapa 

deve acontecer a formação da ação do plano material, o aprendiz trabalha com o objeto 

em estudo ou uma representação dele, tendo a chance de realizar uma atividade 

externa e concreta. Posteriormente, na etapa de formação da ação no plano da 

linguagem externa, poderão surgir discussões sobre as curiosidades e propor possíveis 

resoluções. O discente passa a separar os conceitos das formas manipuláveis, 

modificando suas ações sobre os objetos, saindo do plano físico para o plano da 

linguagem, e desta para a internalização, que é a última etapa da formação do conceito 

de Galperin, conforme Nuñez e Faria (2004).  

Voltando ao exemplo, seguindo as orientações da BOA, com a ajuda do 

professor, o estudante começa a realizar a tarefa tendo consciência de todos os passos 

e pensando nela. Nesse caso, espera-se que o estudante seja capaz de deduzir 

geometricamente o Teorema de Pitágoras para, futuramente, generalizá-lo e aplicá-lo 

em situações-problema (figura 6). Nessa fase o estudante transforma sua ação em um 

processo automático e independente, onde cada etapa passa a acontecer de forma 
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oculta, completamente interna. Assim, o docente poderá apresentar alguns exemplos 

de atividades que poderiam ser utilizadas para possíveis generalizações do conceito, 

as atividades anteriores tornam-se internalizadas, a partir da formação da atividade 

mental.  

 

Figura 6 - Situação problema envolvendo o Teorema de Pitágoras 

 

 

Fonte: Enem/Inep, 2006.  

  

 Acreditamos que o uso da Teoria das Ações Mentais proposta por Galperin 

poderá contribuir para o aprendizado de Geometria, partindo de ações sobre objetos 

materiais ou mediados por recursos tecnológicos, com o auxílio do professor, levando 

a internalização e generalização de conceitos, atingindo níveis de abstração em que o 

material visual manipulável não mais será necessário.  

Com bases nas ideias apresentadas, em nossa pesquisa, utilizamos essas etapas 

para compreender como se deu o processo de formação de conceitos pelos alunos, 

quando desenvolveram atividades geométricas mediadas pelas TD, especificamente 

com o uso do software GeoGebra, para realização de atividade de Geometria Plana. 

Para uma maior aproximação do uso da Tecnologia, apresentaremos mais de como 

tem ocorrido o ensino da Matemática.  
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1.4  As Tecnologias Digitais (TD) na Sala de Aula e o ensino de Matemática 

 

A utilização de recursos tecnológicos a serviço da educação é, sem dúvida, uma 

estratégia valiosa na busca da eficiência e na melhoria da qualidade do ensino, embora 

não seja a única e nem garantia de progresso. Para tanto, é necessário mudar a própria 

sala de aula, cuja definição ultrapassa suas dimensões físicas e onde os meios de 

comunicação e as tecnologias da informação se tornam recursos didáticos 

imprescindíveis neste processo. (KENSKI, 2007) 

A utilização da tecnologia no meio educacional, não é algo recente. Recursos 

como lousa, giz, lápis e o papel foram incorporados na educação de tal forma que hoje 

é quase impossível imaginá-la sem os mesmos. Segundo Kenski (2007), as tecnologias 

são tão antigas quanto à espécie humana, mas as pessoas estão habituadas a associar 

as tecnologias a equipamentos e aparelhos eletrônicos. Nesse sentido, a autora 

completa dizendo que a linguagem é um tipo de tecnologia que não se apresenta 

necessariamente como máquina, mas que existe há anos. Essa ideia, por exemplo, já é 

fundamentada na teoria de Vygotsky no que tangue o papel da linguagem nos 

processos de aprendizagem e no desenvolvimento cognitivo.  

Paralela as ideias de Kenski, Lopes (2010) afirma que a tecnologia já existe há 

tempos ao longo da história, porém a sociedade atribui às tecnologias o significado de 

algo que seja novo, moderno e avançado. Alonso (2002) menciona no final da década 

de 1980, o uso do termo Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), que segundo 

ele poderiam ser chamadas de TDIC (Tecnologias Digitais de Informação e 

Comunicação), já que atualmente estamos falando sobre as TD, as quais referem uma 

série de artefatos que podem assumir diferentes significados, há aqueles que digam 

que essas são apenas mercadorias que podem assumir várias formas como 

computadores, câmeras digitais, celulares, softwares, internet, scanners, entre outras 

formas. (VALENTE, 2010).  

Em relação a essa abordagem, segundo Sutherland (2009) a Matemática foi 

uma das primeiras disciplinas em que se fez o uso do computador na sala de aula. O 

autor acrescenta também que aprender Matemática diz respeito a aprender a usar os 

novos recursos e ferramentas tecnológicas para resolução de problemas. Contudo, a 
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utilização destes recursos “[...] não será a solução para as mazelas da sociedade e da 

educação. No entanto, para o melhoramento da sociedade e da educação, faz-se 

necessário a transformação do espectador em cidadão crítico consciente [...]” (FREIRE, 

2011. p.54). Assim, estes artefatos podem contribuir significativamente na construção 

do conhecimento.  

Dentro da concepção do Ensino de Matemática e o uso de tecnologias, Borba 

e Penteado (2010) afirmam que é raro os educadores empregarem recursos 

tecnológicos de forma a mediar à construção do conhecimento dos alunos. Eles 

alegam, ainda, que as TD podem ser de grande auxílio para a instrução da Matemática, 

uma vez que podem permitir ao aluno a interação necessária que servirá para conhecer 

e imaginar o processo de construção do seu conhecimento. 

É importante que o estudante tenha essa preparação dentro da escola, pois 

“[...] a formação do aluno deve ter como alvo principal a aquisição de conhecimentos 

básicos, a preparação científica e a capacidade de utilizar as diferentes tecnologias 

relativas às áreas de atuação.” (BRASIL, 2000, p. 5). Portanto, aprimorar a prática 

educacional permitindo o aluno e professor conciliarem tecnologia e aprendizagem 

deve ser buscado. 

Dentro desses recursos tecnológicos destaca-se o uso dos softwares, que apesar 

de não terem sido feitos para propósitos educativos, assim como descritos nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais, alguns possuem recursos que podem significar 

possibilidades a mais para o ensino da matemática, inclusive para ensinar e aprender 

conceitos de outras áreas do conhecimento.  

Existem atualmente inúmeros softwares, sobre os mais diversos campos da 

Matemática, os quais podem se tornar ferramentas metodológicas para o ensino de 

vários conteúdos matemáticos. Segundo Bezerra (2011, p. 38), a escolha de um software, 

ou, a proposição de uma atividade deve estar vinculada a uma filosofia educacional, a 

uma metodologia e ainda aos objetivos que se quer alcançar no desenvolvimento de 

conteúdos e conceitos relacionados ao conhecimento matemático, pois sem um 

propósito a ação poderá se tornar apenas um momento de descontração para os alunos 

não significando nada para a sua aprendizagem. 



42 
 

42 
 

Retomando as ideias de Valente (1995), as TIC foram inicialmente 

introduzidas na educação matemática para dinamizar e assim aumentar o interesse e 

a busca do conhecimento por parte do aluno, tendo em vista o objetivo de tentar 

propor uma nova metodologia para o ensino. E ainda possui tal poder, talvez até mais 

atualmente por estarmos “mergulhados” em tanta tecnologia inclusive nas salas de 

aula onde dificilmente se vê um aluno sem um aparelho eletrônico, mas que por vezes, 

desconhece seu poder educacional. 

Sendo assim, se faz necessário a compreensão dessa era tecnológica acoplada 

ao ensino da Matemática. Complementando essas ideias e no que é disposto nos PCN 

do ensino médio, podemos destacar que “É importante contemplar uma formação 

escolar em dois sentidos, ou seja, a Matemática como ferramenta para entender a 

tecnologia, e a tecnologia como ferramenta para entender a Matemática.” (BRASIL, 

2006, p. 87). 

Acredita-se que o uso dos recursos tecnológicos seja relevante para o ensino 

de Matemática, pois conforme a Proposta Curricular de Matemática, buscar o estudo 

dessa disciplina através de formas diferenciadas é fundamental para um conhecimento 

significativo. 

Na atualidade, o mais importante, não é apenas a simples memorização de 

fórmulas e a repetição de cálculos mecânicos, mas sim, o raciocínio, o espírito de 

investigação e questionamento. Nesse aspecto, o computador é um grande aliado, ao 

permitir a realização rápida e eficiente desse tipo de atividade. (BOERI, 2011) 

Dentro do contexto da Matemática que por sua vez é muito rica e integrada, o 

uso de recursos tecnológicos provavelmente tornar-se-á mais interativa e prazerosa, 

tanto para os docentes que ensinam quanto para os discentes que estão em busca de 

conhecimento.  

Entretanto,  

[...] há professores que tendem a supervalorizar a tecnologia, como se 
a simples utilização de tais artefatos em sala de aula pudesse resolver 
todos os problemas de aprendizagem. É relevante frisar que as TIC não 
podem ser encaradas como vilãs ou redentoras do ensino da 
matemática. (MARTINI; BUENO, 2014. p.2)  
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Segundo Bonko e Menon (2008), as TD para o ensino de Matemática evoluíram 

bastante, as novas ferramentas digitais são mais fáceis de serem integradas às práticas 

educativas. Perceber o potencial delas poderá ser a chave para facilitar a construção 

do conhecimento aos alunos, sendo muito importante a compreensão do fato de que 

um desses recursos utilizados de forma apropriada pode ser a ferramenta certa para 

solução de problemas relacionados à aprendizagem dessa disciplina como 

mencionado anteriormente. 

É relevante a fala de Belloni (2009, p.112) no que diz respeito ser fundamental 

reconhecer a importância das TDIC e criar mecanismos que facilitem sua integração à 

educação, torna-se imprescindível uma adequação por parte dos educadores para 

equilibrar o uso desses recursos evitando o deslumbramento dos alunos com relação 

a essas tecnologias. 

 Para Kenski (2007, p.66) as TIC constituem um espaço pedagógico que oferece 

grandes possibilidades e desafios para a “atividade cognitiva, afetiva e social dos 

alunos e dos professores de todos os níveis de ensino.” 

Seguindo os estudos de Richt (2010), a apropriação do uso pedagógico das TD 

propicia formas diversas para promover a prática docente, e seu uso promove 

modificações efetivas no processo de ensino-aprendizagem.  

A responsabilidade do professor em trabalhar com os instrumentos digitais no 

ensino é grande. Para que as novas mídias sejam instrumentos de revolução é preciso 

que eles acabem com a distância que existe entre os professores e alunos, caso contrário 

essas ferramentas serão apenas mais um recurso no ensino, sem nenhuma eficácia. 

(MORAN, 2012) 

Apesar disso sabe-se que poucos professores fazem o uso deste recurso, 

percebe-se que é indispensável a utilização das TD na educação. Porém, essa 

tecnologia não vai alterar a aprendizagem Matemática sozinha, deve-se haver uma 

estreita relação entre o professor e aluno: 

Precisamos propiciar a integração das tecnologias às práticas 
educativas Matemáticas e ao currículo escolar no ensino de 
Matemática na Escola Básica, de forma a desenvolver um processo 
ensino aprendizagem significativo, onde o aluno esteja envolvido no 
processo, estimulado e interessado na sua própria aprendizagem. 
(PEREIRA, 2001, p.3).  



44 
 

44 
 

  A utilização de softwares permite explorar os recursos computacionais existentes 

de forma criativa e diferenciada, tornando assim as aulas mais dinâmicas e atraentes, 

é o que afirmam Albuquerque e Santos (2009, p.3):  

O uso de softwares educacionais permite que os alunos construam e 
realizam investigações sobre propriedades e conceitos matemáticos 
manipulando o objeto e seus elementos dinamicamente, na tela do 
computador, e identifiquem especialmente as características das 
figuras geométricas.  
 

Moran (2012, p.65) salienta, ainda, que “é preciso sensibilizar e capacitar os 

professores para ações inovadoras, para tomar mais a iniciativa, para explorar novas 

possibilidades nas suas atividades didáticas, na sua carreira, na sua vida”. 

A utilização da informática, em especial os softwares, exige do professor uma 

dedicação específica e diferenciada, que ao mesmo tempo em que desperta a 

curiosidade do saber, também desperta em muitos o medo do não domínio desta 

ferramenta de trabalho. No entanto, torna-se necessária essa proximidade com as 

tecnologias pela exigência social que se tornaram, seja na vivência enquanto alunos ou 

profissionais, e como a escola tem papel fundamental na formação dos mesmos 

enquanto cidadãos é essencial que esta dê o embasamento necessário para a construção 

de um conhecimento consolidado para auxiliá-lo. 

Portanto, ao professor é imprescindível uma busca constante para propiciar ao 

aluno um ambiente contemporâneo com novas perspectivas no processo de ensino-

aprendizagem da Matemática, e o uso moderado e correto do computador em sala de 

aula, pois como já foi anteriormente discutido pode ser um excelente aliado do 

professor, trazendo consigo uma ampliação nas descobertas de novos significados 

para o ensino. 

A partir de agora, nos restringiremos ao uso do termo Tecnologias Digitais (TD), 

para nos reportarmos a essas diferentes formas conforme expostas por Valente (2010). 

De modo geral, há mais de quarenta anos que começaram as primeiras utilizações das 

TD no processo educacional brasileiro. Nessas discussões sobre as Tecnologias no 

Educação nos interessa, particularmente, aquelas voltadas para o ensino da 

Matemática.  
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A busca de novas metodologias para o ensino da Matemática vem atraindo os 

olhares de pesquisadores na área, estes buscam recursos e ferramentas que podem 

auxiliar na formação e compreensão de conceitos, que são primordiais na formação 

matemática do educando. Nesse sentido, a utilização de softwares específicos para essa 

disciplina, tem tomado cada vez mais espaço no cotidiano da sala de aula.  

No que se refere ao ensino da Matemática, é perceptível que mediante estudos 

pode valer-se do uso de tecnologias em variados momentos, como na introdução dos 

seus conceitos proporcionando aos alunos condições favoráveis para a adensamento 

do conhecimento adquirido com a capacidade de questionar e interpretar seu 

raciocínio, como ressaltamos no tópico anterior. 

 

1.5 A reorganização do pensamento:  constructo teórico seres-humanos-com-mídias 

e reflexões sobre as TD  

 

O desenvolvimento humano sempre esteve relacionado com a história das 

mídias, a junção informática, do conhecimento e a linguagem, seja ela oral ou escrita, 

consiste na realização do sujeito coletivo pensante composto de seres humanos e 

tecnologias. (LÉVY, 2006) 

As tecnologias influenciam na forma pelas quais os conhecimentos são 

construídos. De acordo com Tikhomirov (1981) elas reorganizam o pensamento, mas 

isso não significa que o computador pode ser colocado no mesmo nível do pensamento 

humano, uma vez que possuem habilidades diferentes. O uso de aplicações 

computacionais permite formas de mediação; as tecnologias digitais funcionam como 

ferramentas da atividade mental humana; que possibilita as funções semelhantes 

àquelas levadas à efeito pela linguagem na lógica vygotskiniana, em que o computador 

desempenha um papel de mediador. (BORBA; VILLARREAL, 2005) 

Os pesquisadores Borba e Villarreal (2005) apresentam ideias comuns do 

pensamento de Lévy e Tikhomirov, ao proporem que a produção do conhecimento 

ocorre a partir da noção de coletivo pensante, eles fundamentaram nas ideias de 

reorganização de Tikhomirov (1981) e na visão de coletivo pensante de Lévy (1993). 
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Essa forte ligação propõe a noção do construto seres-humanos-com-mídias que 

faremos uma breve explanação a seguir.   

Ainda de acordo com Borba e Villarreal (2005), o construto seres-humanos-

com-mídias toma como base o pressuposto de que o conhecimento é produzido no 

coletivo, como um processo coletivo que envolve seres humanos e não humanos 

(oralidade, escrita ou informática). Essa ideia corrobora com os pensamentos de 

Vygotsky (2001), quando destaca o papel das interações entre os indivíduos por meio 

linguagem, conforme já mencionamos anteriormente.  

Uma ‘mídia’ pode ser entendida como artefato (concreto, ferramenta) e 

como mentefatos (ideia, conceito), a presença delas com a noção de tecnologia estão 

associadas a produção do conhecimento, seja essa mídia digital ou não. Por exemplo, 

o lápis pode ser considerado um tipo de mídia, assim como a televisão, a calculadora, 

o computador, um software, dentre outros. (GABRIEL, 2013)  

A produção de conhecimentos com uma mídia disponível, agrega a tecnologia, 

que pode ser permeada de informática ou qualquer outro recurso seja digital ou não. 

Essas tecnologias permeiam o ser humano, permitindo a integração. A dimensão do 

pensamento é individual, mas a construção é coletiva. Uma mídia reorganiza o 

pensamento, na medida que passamos a compreender conceitos matemáticos de 

maneira distinta. Nesse sentido convém ressaltar o papel das tecnologias da 

inteligência na produção de conhecimento e da possibilidade de reorganizar o 

pensamento das pessoas da forma como elas se integram. (BORBA; VILLARREAL, 

2005)  

Neste sentido, os autores consideram que a dicotomia entre humanos e 

tecnologias não faz nenhum sentido, visto que o conhecimento é produzido 

coletivamente com uma determinada mídia ou tecnologia da inteligência. Por este 

motivo, optamos por adotar a visão teórica que é sustentada pela noção de que o 

conhecimento é produzido por um coletivo composto por seres-humanos-com-mídias, 

este construto tem sido utilizado como referencial e ao mesmo tempo vem se 

transformando, poderia reescrever como seres-humanos-com-tecnologias, ou seres-

humanos-com-TDIC, ou ainda seres-humanos-com-GeoGebra. (BORBA; 

VILLARREAL, 2005).  
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Os seres humanos, ao interagirem com as mídias, estão sujeitos a uma nova 

organização do pensamento, de acordo com as múltiplas possibilidades oferecidas por 

estes artefatos, na construção do conhecimento, e, isso, torna possível e passa a ser “[...] 

desafiada por outras formas de pensamento, baseados em simulações, experimentação 

e 'nova linguagem' que envolve escrita, oralidade, imagens e comunicação 

instantânea.” (ibidem, p.22 – tradução nossa)  

Borba e Villarreal (2005, p.22 – tradução nossa) enfatizam ainda que as TDIC 

apresentam diferenças qualitativas em relação às outras mídias (oralidade e escrita), 

uma vez que alteram a linearidade do raciocínio. Os autores seguem a perspectiva de 

“que humanos são constituídos por tecnologias que transformam e modificam seu 

raciocínio e, ao mesmo tempo, esses humanos são constantemente transformados por 

essas tecnologias.”  

Um conceito importante desse construto é a noção de moldagem recíproca, cujo 

feedbacks são dados por uma determinada mídia que influenciam no raciocínio de 

quem interage com elas, em outras palavras, a mídia é capaz de “moldar” o ser 

humano, mas também, os seres humanos a moldam na medida em que a fazem o uso, 

e assim podemos afirmar que o conhecimento é construído, conforme esquema de 

representação da figura 7. 

 

Figura 7 - Representação do construto seres-humanos-com-mídias 

 

Fonte: Elaboração própria, 2018.  
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Em síntese, Borba e Villareal (2005) expõem a discussão de como a cognição 

humana é afetada pelo uso dos computadores, influenciado por Tikhomirov4, os 

autores consideram que a tecnologia nem substitui nem suplementa o pensamento 

humano, mas o reorganiza, visto que o pensamento é complexo demais para ser 

substituído por uma simples máquina.  

Baseados nas discussões podemos fazer uma relação entre o Construto Teórico 

Seres-Humanos-com-Mídias (BORBA; VILLARREAL, 2005) com a Teoria de 

Assimilação por Etapas das Ações Mentais e dos Conceitos, de Galperim (NUÑEZ; 

FARIA, 2004), ao desenvolver uma atividade visando a tecnologia como artefato 

mediador procuramos um feedback dado pelas mídias durante a realização que pode 

gerar debates, discussões, questionamentos, ideias e diferentes possibilidades para 

uma atividade com o grupo envolvido. Entendemos que essa ideia é permeada pela 

perspectiva da coletividade, colaboração e diálogo, uma vez que nesse construto 

humanos e mídias são vistos como uma unidade que produz conhecimento. 

Sendo assim, em nossa pesquisa nos propomos analisar a aprendizagem de 

alguns conceitos geométricos, de acadêmicos ingressos na Licenciatura em 

Matemática, com o uso do GeoGebra, na realização de atividades guiadas pela BOA. 

Desse modo, a tecnologia e a BOA se entrelaçam, possibilitando uma aprendizagem 

de maneira dinâmica e construtiva. 

Nessa linha de pensamento, convém citar algumas pesquisas que foram 

desenvolvidas na busca dessa articulação entre TD e o ensino de Matemática.  

Barros (2013), em um estudo realizado com discentes do 2º ano do Ensino Médio 

sobre a utilização do software GeoGebra para a formação do conceito de volume da 

pirâmide, desenvolveu um trabalho em que as dimensões construcionistas 

corroboraram o engajamento e interesse dos alunos em realizar as tarefas propostas. 

Nos resultados a autora aponta que o ambiente online favoreceu e estimulou o interesse 

dos alunos investigados, já que o software é de caráter exploratório, dinâmico e 

interativo que colaborou para que os alunos pudessem visualizar e interpretar as 

                                                 
4 Tikhomirov (1933-2000) foi um psicólogo russo e professor na Universidade Estadual de Moscov. Suas 
pesquisas eram em torno das possíveis conexões entre psicologia, ser humano, tecnologia e as relações 
com a cognição. (TIKHOMIROV; SIQUEIRA, 1999) 
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figuras geométricas espaciais sob vários ângulos. Dessa maneira, a autora finaliza 

dizendo que foi possível observar indícios de aprendizagem. 

Já Ferreira (2013) desenvolveu um projeto com objetivo de analisar as 

contribuições do software GeoGebra na interpretação e análise de funções afim e 

quadrática para estudantes de um curso de Licenciatura em Matemática. O autor 

elaborou uma sequência de nove atividades, desenvolvidas em cinco encontros 

presenciais. Para a produção de dados, o autor fez uso de atividade fotocopiadas, 

entrevistas semiestruturadas e os protocolos de atividades desenvolvidas pelos 

discentes.  Para a análise, ele utilizou como aporte teórico os pressupostos de Registros 

de Representação Semiótica de Raymond Duval. Por fim, o autor conclui que a 

visualização e o dinamismo proporcionado pelo GeoGebra atraem atenção dos 

discentes, e contribuiu significativamente para realizar as atividades. 

Dantas (2015) buscou analisar no seu trabalho como o uso do software 

GeoGebra poderia contribuir no ensino de trigonometria.  Para tanto ele realizou 

atividades e entrevistas com discentes que participaram da investigação. Para os 

alunos, o ensino com os recursos tecnológicos se comparados com o uso de recursos 

didáticos comuns, como o livro didático e o quadro, apresenta muitas vantagens, já 

que o uso desse software facilita a compreensão e melhorar a visualização das funções 

seno, cosseno e tangente. O autor acredita que é fundamental oferecer cursos de 

formação de professores que desenvolvam estratégias para a utilização efetiva, de 

forma crítica e criativa, melhorando assim o trabalho do professor e a aprendizagem 

dos alunos. 

Lima (2016) realizou uma investigação com Geometria Plana envolvendo 

interfaces digitais, seu objetivo foi analisar as contribuições do software GeoGebra a 

partir de uma sequência de atividades. A pesquisa foi realizada com um grupo de 

professores que cursavam mestrado na área de Educação Matemática (professores da 

educação básica). A investigação provocou reflexões a respeito de temas de Geometria 

Plana pelos sujeitos participantes. Foi notório que houve, de fato, a reorganização do 

pensamento matemático mediante a manipulação das mídias.  

Jesus e Silva (2015) desenvolveram uma investigação com o uso das TD nas 

aulas de Matemática, intitulada: Estudo das funções afins, quadráticas e equações 
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polinomiais com o auxílio das tecnologias, no caso, o uso do winplot, com alunos de 

uma escola pública estadual da cidade de Itapetinga-BA. O estudo mostrou que o uso 

dessas tecnologias pode ser um importante aliado na aprendizagem de conceitos 

matemáticos. Ao interagirem com a tecnologia foi perceptível que essa funcionou 

como um mediador da aprendizagem de conceitos matemáticos envolvidos, 

motivando os alunos o estudo desses conteúdos e otimizando o tempo gasto na 

apresentação desses conceitos. Os autores destacam, ainda, as dificuldades e os 

desafios que o professor poderá encontrar quando deseja implementar o uso das TD 

na sala de aula, em especial nas escolas públicas.  

Na pesquisa de Lyra (2017) teve como foco a formação continuada de 

professores de Matemática, cujo objetivo principal foi investigar as possibilidades de 

um grupo de professores de Matemática, envolvidos com atividades utilizando o 

software GeoGebra.  No grupo investigado, havia docentes do 6° ao 9°ano do ensino 

fundamental de uma escola pública do município de Ibicoara-BA. Os participantes 

foram envolvidos em um processo de formação, realizado em oito encontros, em que 

foram propostas diversas atividades inerentes aos conteúdos previstos para esses 

anos, com o uso do GeoGebra. O objetivo era que essa formação estimulasse os 

professores a utilizarem as TD em suas aulas de Matemática. Embora tenham 

apontado os benefícios das tecnologias para a aprendizagem de conceitos 

matemáticos, os participantes alegaram não se sentirem devidamente preparados para 

essa implementação e colocaram como obstáculo o fato da escola não dispor de 

recursos suficientes para tal uso. Além disso, a pesquisa apontou as dificuldades que 

os professores têm de trabalhar os conceitos matemáticos, em especial os de 

Geometria, foi observado também a partir, das falas dos professores, que o uso da 

tecnologia pode se constituir em um facilitador nesse processo.  

Nessa breve revisão bibliográfica, percebemos a preocupação dos 

pesquisadores e educadores com o ensino de Matemática, devido as dificuldades que 

os alunos apresentam na aprendizagem de conceitos. Observamos que em algumas 

pesquisas a utilização do software de GeoGebra tem contribuído para a compreensão 

dos alunos em diversos ramos dessa disciplina. Em nossa pesquisa, o utilizamos para 
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trabalharmos com o conteúdo de Geometria Plana, uma vez que este poderá servir de 

instrumento para as aulas dos professores em formação.   

Todavia, o que o nosso estudo se diferencia dos apresentados foi que fizemos 

um levantamento das dificuldades dos conhecimentos prévios dos discentes advindos 

da educação básica, em relação a compreensão de conceitos geométricos, bem como, 

os envolvemos em atividades de intervenção em que foi possível observar, a partir da 

formação de conceitos por etapas mentais propostas por Galperin, como essas 

atividades contribuíram com o desenvolvimento do pensamento geométrico do 

público investigado. Com isso, partimos do princípio de que a aprendizagem de 

conceitos matemáticos, em especial de conceitos geométricos, pode se tornar um 

processo de construção quando mediadas pelas TD.   

No contexto da utilização das TD no ensino de Matemática, o Geogebra é um 

software livre de matemática dinâmica, para todos os níveis de ensino. Neste sentido 

Lovis e Franco (2013, p.5) estabelecem que: 

Ao desenvolver atividades com o auxílio do GeoGebra, por exemplo, 
é possível construir figuras, avaliar se suas propriedades estão sendo 
verificadas, fazer conjecturas e justificar os seus raciocínios. As figuras 
podem ser arrastadas na tela do computador sem perder os vínculos 
estabelecidos na construção. Além disso, é possível realizar 
construções que com lápis, papel, régua e compasso seriam difíceis, ou 
no mínimo gerariam imprecisões. 

 

O uso de recursos computacionais dinâmicos apresenta vários benefícios como 

à possibilidade de experimentar as hipóteses, motivando a busca pela “prova dos 

teoremas”, ressaltando que o software não ‘prova’, mas permite trilhar caminhos para 

a dedução formal. Visto que o software “[...] permite ‘despertar’ nos alunos a 

curiosidade e o interesse para aprender conteúdos matemáticos” (COLPO et.al., 2009, 

p. 8), além da otimização e ganho com relação a utilização do tempo, “[...] pois a grande 

vantagem do uso do software é o tempo que podemos usufruir, é possível realizar um 

grande número de análises num curto período, situação hipotética com o uso apenas 

do quadro negro.” (CAVALCANTE, 2010, p. 6). 

Percebemos que a utilização das TD, em especial os softwares, exige do professor 

uma dedicação específica e diferenciada, no que diz respeito a preparação das 
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atividades e o estudo da própria ferramenta. Entendemos que é necessário aliar 

conhecimento matemático e conhecimento da ferramenta, para que uma boa atividade 

seja construída e desenvolvida. Sendo assim, embora seja desejo de muitos professores 

as utilizarem em suas aulas, encontram dificuldades nesses processos. Não basta o 

conhecimento superficial de uma determinada tecnologia, é necessário saber “o quê e 

como fazer” com ela na sala de aula. Isso também foi destacado por Jesus e Silva (2015) 

na pesquisa realizada por eles.  

Nas pesquisas que vem sendo desenvolvidas no GPETDEn, há uma 

preocupação com a construção de atividades matemáticas, nessa perspectiva do saber 

“o quê e como fazer” em sala de aula, em especial com o uso do GeoGebra. Com isso, 

buscamos contribuir com os professores nesse processo de inserção das tecnologias 

nas aulas de Matemática.  

                   

1.6 Algumas considerações sobre os percursos da Formação de Professores e as TD 

 
 

É relevante a presença das TD na educação, pois essas se encontram em todos 

os setores da sociedade. As crianças da atualidade já nascem em um mundo digital, no 

qual o uso de uma ferramenta tecnológica é quase inevitável. Um ambiente atrativo a 

esses estudantes, sem dúvida pode despertar um maior interesse para a realização das 

atividades escolares.  

De acordo com Libâneo (2012), para que a utilização de qualquer ferramenta 

venha a contribuir de maneira significativa no processo de ensino aprendizagem é 

preciso antes que o professor saiba utilizá-la, por isso é essencial que a ele seja 

oportunizado formação e desenvolvimento profissional adequado. O documento que 

apresenta a Proposta de Diretrizes Curriculares para a Formação Inicial de Professores 

da Educação Básica em cursos de nível superior menciona que: 

Se o uso de novas tecnologias da informação e da comunicação está 
sendo colocado como um importante recurso para a educação básica, 
evidentemente, o mesmo deve valer para a formação de professores. 
No entanto, ainda são raras as iniciativas no sentido de garantir que o 
futuro professor aprenda a usar, no exercício da docência, 
computador, rádio, videocassete, gravador, calculadora, internet e a 
lidar com programas e softwares educativos. Mais raras, ainda, são as 
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possibilidades de desenvolver, no cotidiano do curso, os conteúdos 
curriculares das diferentes áreas e disciplinas, por meio das diferentes 
tecnologias. (BRASIL, 2000, p. 31) 

 

Ao referir-se a esse assunto, Libâneo (2012) comenta que, as instituições ainda 

formam mal os futuros professores, deixando com que eles saiam despreparados para 

enfrentarem as mudanças advindas da sociedade e com um nível de informação muito 

baixo. 

Pesquisas como a de Almeida (2013) e Calil (2011), que investigaram se durante 

a graduação já apresentava algum conhecimento sobre novas tecnologias, apontam 

que na formação inicial as TD não têm muito espaço, são foco de poucas disciplinas e 

em alguns cursos às vezes nem são contempladas.  

De acordo com Calil (2011), para os docentes incorporarem essas ferramentas é 

preciso que o manuseio seja realizado em vários momentos durante o processo de 

formação do licenciando para que seja possível ampliar o seu entendimento em relação 

às várias possibilidades de uso das TDIC. Complementando essa ideia Almeida (2013) 

diz ser preciso repensar os procedimentos na formação de professores, pois as 

tecnologias devem fazer parte das formações, permitindo aos docentes o uso 

adequado dessas ferramentas didático-pedagógicas nas suas práticas.  

Dessa maneira, os PCN da disciplina de Matemática do ensino fundamental II 

(BRASIL, 1998, p. 44) assinalam que “o bom uso que se possa fazer do computador na 

sala de aula também depende da escolha de softwares, em função dos objetivos que se 

pretende atingir e da concepção de conhecimento e de aprendizagem que orienta o 

processo”. Assim reflete-se que, por exemplo, a escolha de softwares, dependerá do 

conhecimento e formação do professor frente ao trabalho com esses programas, mas 

como se viu nas pesquisas citadas anteriormente a formação para se trabalhar com os 

recursos tecnológicos ainda possui deficiências.  

Gabriel (2013) entende que em função do ritmo acelerado das mudanças 

tecnológicas da última década, a sociedade, por consequência, tem se modificado 

rapidamente e que daí surge à necessidade de formação, para que as pessoas consigam 

atuar em meio a essas mudanças. 
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Diante desse acelerado processo de desenvolvimento tecnológico, observa-se 

hoje que a educação e a informática passam por grandes inquietações, debates e 

discussões. Na atualidade a informatização na escola é essencial, assim, necessita-se 

de táticas que possibilitem a melhor maneira dessa inserção no campo da educação. 

Da mesma forma que as tecnologias modificaram a cultura e o modo de viver e se 

relacionar em sociedade, na escola o papel do professor tornou-se outro.  

Gabriel (2013) relata ainda sobre a sobrecarga de informações que atualmente 

estão disponíveis pelo computador e pelas mídias para todos os alunos em qualquer 

idade e em qualquer tempo. Dessa forma, o professor ao invés de ser o provedor de 

informações, passa a auxiliar na navegação do ‘mar’ de informações já disponíveis. 

De acordo com Kenski (2007), é necessário que a prática docente também se 

oriente nesse sentido. A apreensão do conhecimento na perspectiva das TD, em 

especial o computador e a internet, precisam ser assumidos como possibilidades 

didáticas. Dessa forma, esse ensinar não deve limitar-se a um contexto de reprodução 

das aulas convencionais, apenas utilizando softwares como o PowerPoint, muito menos 

de ensinar a lidar com a máquina, mas sim num contexto de construção do 

conhecimento, de professores que ensinam com o computador. A tecnologia em 

educação requer um olhar mais abrangente envolvendo uma nova forma de ensinar e 

de aprender condizentes com as demandas da sociedade da/do 

informação/conhecimento.  

As recentes transformações políticas e sociais têm resultado um novo olhar para 

o processo de formação de professores. Neste sentido, observa-se a existência de um 

debate profícuo sobre o ingresso e a permanência dos acadêmicos nestes cursos, o que 

torna objeto de reflexão e críticas, que certamente contribuirão para levantar questões 

que possam suscitar alternativas para promover avanços significativos nesse 

segmento. 

Sabe-se que o desenvolvimento docente na busca por aquisição de 

competências e habilidades se inicia desde seu ingresso na vida escolar, a formação 

docente não é a única construção do saber profissional. Dentre as articulações dos 

vários saberes existentes: saberes da formação profissional, saberes disciplinares, 

saberes curriculares, saberes experienciais; estes são adquiridos ao longo do cotidiano 
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do professor. O docente não é um conjunto de conteúdos cognitivos moldados, mas 

um processo em constante construção ao longo de uma carreira profissional. (TARDIF, 

2010)  

Nesta perspectiva, Libâneo (2012) considera que as questões da formação dos 

professores estão intimamente ligadas às experiências de aprendizagem do docente e 

deve estar em constante processo de aquisição e construção, seja na formação inicial 

ou continuada. 

Carvalho e Gil-Pérez (2011, p.22) argumentam que a falta de conhecimentos 

científicos, gera uma grande carência de conteúdos e afirmam que o professor se 

transforma “[...] em um transmissor mecânico dos conteúdos do livro texto”.   

Enquanto Cachapuz et. al. (2011) assegura que os professores bem preparados 

têm condições privilegiadas para promover estratégias de ensino e propor atividades 

que promovam a aprendizagem, e possam gerar mudanças de atitudes além de gerar 

novas formas nas maneiras de pensar e refletir sobre sua prática.  

A partir dessa perspectiva, as diretrizes curriculares apontam a necessidade da 

transformação desse perfil profissional quando indicam que: 

O perfil do trabalhador vem sofrendo alterações, e em pouco tempo a 
sobrevivência no mercado de trabalho dependerá da aquisição de 
novas qualificações profissionais. Cada vez mais torna-se necessário 
que o trabalhador tenha conhecimentos atualizados, iniciativa, 
flexibilidade mental, atitude crítica, competência técnica, capacidade 
para criar novas soluções e para lidar com a quantidade crescente de 
novas informações, em novos formatos e com novas formas de acesso. 
(BRASIL, 1998, p.138) 

  
Baseado neste entendimento é necessário que os cursos de formação de 

professores forneçam embasamento teórico para a construção do saber pedagógico, 

que acompanhará o docente em todo o seu exercício da profissão de forma a 

proporcionar uma busca contínua, já que a formação inicial não oferece preparo 

suficiente para aplicar uma nova metodologia, nem tão pouco para aplicar métodos 

bem desenvolvidos. (IMBERNÓN, 2010) 

Saviani (2011) garante que a formação de professores se converteu, atualmente, 

numa das questões mais controvertidas e de maior visibilidade, uma vez que os 

professores e as instituições formadoras tendem a ser apontados pelas autoridades 
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educacionais. Diante disso, percebe-se que a responsabilidade da qualidade do ensino 

depende da qualidade da formação dos professores. Freire (2011 p.64) afirma que o 

professor tem “[...] o dever de dar suas aulas, de realizar sua tarefa docente. Para isso, 

precisa de condições favoráveis” adquiridas ao longo da formação.  

No que diz respeito à formação inicial, muitas investigações têm apontado 

como um dos problemas, o fato de que os cursos de licenciatura não preparam o futuro 

professor para uma prática eficiente. Entretanto, sabe-se que formar professores não é 

uma tarefa fácil, mas é “Necessário reconhecer que não se pode fazer educação e 

ensino sem profissionais devidamente preparados para este trabalho, em qualquer 

modalidade que se opte por desenvolver este ensino.” (GATTI, 2014, p.14). 

Na atualidade, ‘formar um bom professor’ não tem sido prioridade somente das 

Instituições de Ensino Superior. O Estado tem contribuído de maneira significativa 

para a formação profissional de futuros docentes. Acredita-se que o exercício da 

docência permeia um processo de reflexão na/sobre/para a prática, a fim de que se 

possa aprimorá-la, tendo como objetivo principal a aprendizagem do discente. Tardif 

(2007, p. 53) afirma que 

[...] a prática pode ser vista como um processo de aprendizagem por 
meio do qual os professores retraduzem sua formação e a adaptam à 
profissão, eliminando o que lhes parece inutilmente abstrato ou sem 
relação com a realidade vivida e conservando o que pode servir-lhes 
de uma maneira ou de outra. 

  
Em um estudo mais recente, Tardif (2010) corrobora ainda que o modelo de 

formação de professores se dá em uma separação bastante profunda entre teoria e 

prática, sendo o contato direto com o ambiente escolar permitido apenas no estágio 

supervisionado.  

As tecnologias educacionais desempenham um papel de auxílio no processo de 

ensino aprendizagem, mas não devem ser vistas como uma panaceia para solução dos 

problemas escolares.  Conforme a discussão apresentada, torna-se essencial investir na 

formação dos futuros educadores lhes proporcionando reflexão sobre a prática 

pedagógica para sua atuação enquanto docente. 
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1.7 Considerações sobre as teorias da aprendizagem e o encontro com as TD na 

educação  

 

Os principais pensadores das ideias histórico-culturais da Teoria da Atividade 

são constituídos por desdobramentos da teoria histórico-cultural, ciente da 

importância no processo de ensino e aprendizagem, Galperin seguindo os passos de 

Leontiev e Vygotsky, enquadra se também no conjunto de teorias histórico-culturais 

conhecidas como sócio-interacionistas. Dessa maneira, entendemos que se torna 

necessário uma articulação das ideias dos três teóricos, que foram descritas no quadro 

3.  

 
Quadro  3 - Comparativo entre as ideias de Vygostky, Leontiev e Galperin 

Fonte: Elaboração própria, 2018.  

 

A inteligência humana é construída a partir das relações recíprocas com o meio. 

Os teóricos apresentados no quadro 3 não relacionam a tecnologia com o processo de 

Teórico  Vygostky Leontiev Galperin 

Período 1897-1934 1903 - 1979 1902-1988 

Palavra-chave Interação social Mediação por instrumento Internalização 

Eixos e principais 
conceitos 

Mediação simbólica: 
instrumento e 
signos da 
linguagem; Zona de 
Desenvolvimento 
Proximal 

Atividade coletiva  
O conhecimento ocorre em 
etapas 

Relação do indivíduo 
com o mundo  

Socializar com o 
outro 

Por meio da atividade que 
está formada por ações e 
operações correspondentes 
para alcançar um objetivo. 

Possibilitar ao aluno 
adquirir novos 
conhecimentos, habilidades, 
hábitos, atitudes, valores. 

Aprendizagem é 
sinônimo de 

Atividade social 
Resultado a ação a partir da 
atividade.  

Internalização, apropriação 
dos conteúdos a partir 
estratégias de aprender a 
aprender. 

Papel do professor / 
escola 

“Intervir” na Z.D.P., 
ou seja, na distância 
entre que o aluno já 
domina e o que faz 
com ajuda. 

O professor pode aprimorar 
seu trabalho por meio de 
instrumentos de mediação. 
Educação escolar centrada 
no cotidiano.  

Mediar durante as 
atividades; contribuir no 
desenvolvimento da 
personalidade integral dos 
discentes. 

Perfil do aluno 
Participante do processo de construção do conhecimento, coautor, ativo, 
questionador. 
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ensino e aprendizagem, porém, entendemos que os computadores podem ser 

considerados como mediadores neste processo e os professores poderão intervir na 

busca pela aprendizagem. Sabemos que o discente é tido como participante ativo na 

construção do conhecimento, para o docente é fundamental conhecer e prover dos 

recursos que as TD oferecem, para conduzir e propor atividades que favorecem o 

diálogo, a interação e participação do educando na promoção da aprendizagem.  

As mudanças que ocorrem ao longo do desenvolvimento humano vinculam-se 

às interações entre sujeito e sociedade. há muito tempo a espécie humana vem 

produzindo e fazendo de tecnologia, o que nos releva a capacidade de inovação 

tecnológica presentes nessa evolução. Nessa perspectiva as tecnologias ganham 

dimensões que transformam a humanidade no contexto histórico, político, social e 

econômico. E, quando adentram às dimensões educacionais se faz necessário novas 

formas de ensinar e aprender com o uso dessas tecnologias.  

O avanço das TD tem influenciado fortemente no desenvolvimento cognitivo 

do indivíduo na escola e na sociedade como um todo, embora os teóricos não tenham 

presenciado a ‘era digital’ (caracterizada pela forte presença das TD), o processo 

percorrido na perspectiva dessas teorias cognitivas nos revela elementos importantes 

podem surgir nas interações em sala de aula e que devem ser levados em consideração 

pelo docente na atualidade.  

Acreditamos que esse crescimento modifica também o contexto do uso do 

computador na sala de aula, pois cria possibilidades de criar e atingir objetivos uma 

vez que: “A informatização tipicamente implica em aumentos acentuados na 

motivação, prestígio externo, bem como o desenvolvimento intensivo de necessidades 

cognitivas da personalidade.” (TIKHOMIROV; SIQUEIRA, 1999, p.6) 

Tikhomirov e Siqueira (1999) visualizam o computador como um dispositivo 

que pode influenciar na atividade humana e consequentemente na aprendizagem. 

Ainda que essa influência pode ser de forma proposital ou espontânea, devido as 

condições sociais envolvida na sua utilização, principalmente no que diz respeito a 

interação entre os sujeitos e as mídias.  

Impulsionados por este desenvolvimento tecnológico e ferramentas que podem 

favorecer o ensino de Matemática, e uso das TD na sala de aula, os softwares 
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matemáticos vem cada vez mais ganhando espaço em pesquisas e estudos, na busca 

pela interação, experimentação, interpretação, visualização, estímulo, construção de 

conjecturas, abstração, generalização, demonstração e criatividade.  
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CAPÍTULO 2 
 

ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO 
 

Neste capítulo serão apresentados o percurso metodológico relativo a 

investigação realizada, a abordagem, o tipo de pesquisa, as etapas, as ações 

desenvolvidas, o cenário em que a pesquisa ocorreu e os procedimentos da produção 

de dados, bem como os instrumentos para análise dos dados produzidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fiorentini e Lorenzato (2012 - adaptado)  

Pesquisador -
Conhecimento

x 

Realidade

Fase exploratória e 
preparatória 

Exploração 
temática

- Interrogações, inquietações, leituras;

- Observações e conversas sobre o tema.

Identificação e 
delimitação do 

tema e do problema

- Especificação do tema;

- Revisão bibliográfica;

- Configuração do problema;

- Formulação de objetivos.

Estruturação 
metodológica da 

pesquisa

- Modalidade de Pesquisa: qualitativa do
tipo intervenção;

Seleção dos participantes: acadêmicos
ingressos em 2017 do IFNMG - Salinas;

- Seleção dos instrumentos, materiais e
forma de produção de dados;

- Especificação da forma de análise.

Fase de produção 
de dados

- Questionário Inicial;

- Observações (estágio de docência);

- Realização dos encontros com um grupo
menor participante do curso;

- Avaliação dos encontros.

Fase de análise

- Ordenação e classificação;

- Categorização e tratamento dos dados;

- Seleção de episódios para análise;

- Obtenção dos resultados.

Relatório da 
Pesquisa

Organização do estudo e 
considerações a partir dos 

resultados. 

Redação do 
relatório final da 

pesquisa. 

Figura 8 - Esquema do percurso metodológico da pesquisa 
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2.1 Aspectos Metodológicos 

 

Pesquisar significa procurar respostas para indagações que têm por bases 

procedimentos, ou a necessidade de conhecer algo com vistas a resolver um problema 

e apontar caminhos para sua solução, com finalidade de gerar novos conhecimentos e 

ou mudanças de práticas. Nessa direção, Fiorentini e Lorenzato (2012, p. 60) alegam 

que “a pesquisa é um processo de estudo que consiste na busca disciplinada/metódica 

de saberes e compreensão acerca de um fenômeno, problema ou da questão da 

realidade [...]” 

Os autores acrescentam, ainda, que na pesquisa se “busca retratar a realidade 

de forma profunda e mais completa possível, enfatizando a interpretação ou a análise 

do objeto, no contexto em que ele se encontra” (FIORENTINI; LORENZATO, 2012, p. 

110). 

Dessa maneira, com base nas indagações e nos objetivos propostos em nossa 

pesquisa, a caracterizamos como sendo de natureza qualitativa, visto que, buscamos 

conhecer e interpretar fenômenos que dão significados as ações dos sujeitos 

envolvidos. De acordo com Lüdke e André (2013) este tipo de abordagem permite 

acompanhar o contexto natural da pesquisa, as experiências dos sujeitos para tentar 

apreender sua visão, o significado que eles atribuem a realidade e suas próprias ações, 

bem como observar o comportamento dos indivíduos.  

Estudos deste tipo produzem um registro de tudo que é observado. Assim a 

investigação é descritiva, visto que:  

Os dados recolhidos são em forma de palavras ou imagens não de 
números. Os resultados escritos da investigação contem citações feitas 
com base nos dados para ilustrar e substanciar a apresentação. Os 
dados incluem transcrições de entrevistas, notas de campo, fotografias, 
vídeos, documentos pessoais, memorandos e outros registros oficiais. 
(BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 48). 

 
As pesquisas do tipo qualitativa possui o ambiente natural a fonte direta de 

produção de dados, e o pesquisador é tido como instrumento chave neste processo. 

Preocupa-se com o processo e não simplesmente com os resultados, a análise de dados 
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tende a ser indutiva, além de se ter uma preocupação com as pessoas e suas 

experiências de vida. (BOGDAN; BIKLEN, 1994)   

Erickson (1986) chama a pesquisa qualitativa de “pesquisa interpretativa”, uma 

vez que evita esse dualismo: qualitativo x quantitativo, destacando que há 

possibilidade na pesquisa qualitativa apresentar dados quantitativos pontuais. Por 

outro lado, para ele, o que caracteriza, de fato, a pesquisa ser qualitativa 

(interpretativa) é a perspectiva epistemológica com que o pesquisador se insere no 

meio pesquisado, ou seja, ao tratamento e ao sentido que ele dá aos dados, sendo o 

mais ‘fiel’ possível aos significados que emergem dos sujeitos da pesquisa.  

Dentre as modalidades de pesquisa qualitativa, classificamos nossa 

investigação como uma pesquisa do tipo intervenção, uma vez que realizamos 

atividades com intuito de formar ou criar condições para que cada participante 

pudesse a partir dos conhecimentos geométricos provenientes da educação básica, 

indo ao encontro do que preconiza a pesquisa intervenção que é proporcionar um 

novo pensar, propondo uma reflexão crítica. (DAMIANI, et. al., 2012) 

Ainda sobre Pesquisa intervenção, é dito que: “[...] consiste em uma tendência 

das pesquisas participativas que busca investigar a vida de coletividades na sua 

diversidade qualitativa, assumindo uma intervenção de caráter socioanalítico.” 

(ROCHA; AGUILAR, 2003, p.66) 

Embora nossa pesquisa não objetivasse discutir a formação inicial do professor, 

acreditamos que a longo prazo pode contribuir com as práticas pedagógicas desses 

futuros professores, trazendo mudanças para a educação como um todo.  

Ainda de acordo com as autoras, este tipo de estudo não visa mudança 

imediata, mas afeta diretamente o sujeito que dela participa, uma vez que há “[...] ação 

instituída, pois a mudança é consequência da produção de uma outra relação entre 

teoria e prática, assim como entre sujeito e objeto. ” (Ibid, p. 71) 

Esse tipo de pesquisa propõe modelos de práticas de ensino planejadas, 

verificadas e avaliadas na maioria das vezes com propósito de maximizar a 

participação e aprendizagem dos alunos. Consiste em um tipo de intervenção que 

“envolve planejamento e implementação de uma interferência e a avaliação de seus 

efeitos.” (DAMIANI et.al, 2012, p.6) 
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No quadro 4, fizemos uma comparação entre as características da pesquisa do 

tipo intervenção e o estudo por nós realizado, buscando justificar, porque 

consideramos este estudo uma pesquisa do tipo intervenção.  

 

Quadro  4 - Características da Pesquisa x Etapas de Realização 

Características da Pesquisa – Intervenção Etapa da pesquisa realizada 

1) O intuito de produzir mudanças 

A pesquisa ocorreu no IFNMG – Campus 
Salinas, na tentativa de despertar a utilização 
das TD nas aulas de Matemática, mais 
especificamente no ensino de Geometria. 

2) A tentativa de resolução de um problema 
A partir da observação empírica da ausência do 
ensino de Geometria na Educação Básica.  

3) O caráter aplicado Desenvolvimento de atividades.  

4) A necessidade de diálogo com um 
referencial teórico 

A intervenção proporcionou momentos de 
reflexão com fragmentos de trechos embasados 
nos referencias teóricos de ensino mediado 
pelas tecnologias e ensino de geometria.  

5) A possibilidade de produzir 
conhecimento 

Potencial para produção de conhecimento na 
área e possibilidade futura de contribuir na 
prática dos licenciandos.  

Fonte: Elaborada pela autora, de acordo com Damiani et. al. (2012). 

 
Somando-se a isso, as interações dos participantes geraram dados e apontaram 

caminhos de reflexões para dimensões colaborativas, pois ao longo das atividades os 

discentes deram sugestões que foram incrementadas e utilizadas para reformar as 

atividades, que futuramente seriam aplicadas. Percebeu-se assim, uma aproximação 

entre a pesquisadora e os acadêmicos.   

Embora a pesquisa tenha sido desenvolvida em um ambiente colaborativo, não 

se pode assegurar que ela seja qualificada metodologicamente como pesquisa 

colaborativa. Para Fiorentini (2006, p.68) uma pesquisa de mestrado ou doutorado 

nunca poderá ser considerada como colaborativa, visto que existem apenas tentativas 

de “[...] desenvolver um projeto investigativo cooperativo no qual os participantes 

cooperaram com o pesquisador na realização da pesquisa acadêmica”, uma vez que os 

colaboradores não contribuem com o processo de escrita e autoria do relatório final.  

Desse modo, nas atividades da pesquisa procuramos envolver o pensar/fazer 

dos discentes visando contribuir com a melhora na aprendizagem de conceitos 
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geométricos, proporcionando momentos de reconstrução, interação, reflexão e 

planejamento, para os futuros docentes.  

 

2.2 Lócus e Público Alvo 

 

 O Campus Salinas, local de realização da pesquisa, faz parte do IFNMG, criado 

em 29 de dezembro de 2008, pela Lei n° 11.892, mediante integração do Centro Federal 

de Educação Tecnológica de Januária e da Escola Agrotécnica Federal de Salinas, 

juntamente com as novas unidades de ensino nas cidades: Almenara, Araçuaí, Arinos, 

Diamantina, Janaúba, Montes Claros, Pirapora e Teófilo Otoni, essa política fez parte 

do plano de expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. Na 

atualidade, o IFNMG abrange toda a Mesorregião do Norte de Minas e parte da 

Mesorregião Noroeste de Minas e Jequitinhonha.  

O Campus Salinas iniciou suas atividades como Escola de Iniciação Agrícola, em 

1953, para atender uma demanda regional de formação de técnicos agrícolas. Em mais 

de seis décadas de existência, tiveram várias denominações até se transformar em 

Instituto Federal.  

 O IFNMG tem papel importante na região, pois é a única instituição local, na 

qual existem cursos de licenciatura presenciais. Esta instituição se preocupa em atender 

as necessidades regionais na busca do desenvolvimento econômico e social. Dessa 

maneira, entende-se que a educação superior pode ser considerada como porta de 

acesso para aumentar o padrão de vida, assim como para a vivência dos direitos 

humanos, da democracia e do respeito mútuo.  

Nesta perspectiva, a implantação dos cursos superiores na Instituição teve 

início em 2004, embora, a criação do curso de Licenciatura em Matemática no Campus 

Salinas tenha ocorrido em 2009, juntamente com as licenciaturas em Biologia, Física e 

Química; e vem atender uma demanda não só regional, mas cumprir uma 

obrigatoriedade  de uma política pública nacional conforme o artigo 7º da Lei 

n°11.892/08, em que os Institutos Federais devem ministrar em nível de educação 

superior, com no mínimo 20% na formação de professores para a Educação Básica. 
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 Para Lima e Silva (2011, p. 12) “a iniciativa para a criação de cursos de 

Licenciaturas decorre da preocupação em suprir uma escassez de professores, tanto 

para a educação profissional como para a educação básica”. 

Escolhemos a turma de ingresso no primeiro semestre de 2017 para nossa 

investigação. A implantação da Licenciatura em Matemática no Campus Salinas fez 

parte da ampliação da rede federal que ocorreu em 2009, mas a primeira turma 

ingressou em 2010. Atualmente, os referidos cursos de licenciatura são ofertados no 

período noturno, com entradas anuais através de vestibular e do Exame Nacional do 

Ensino Médio (ENEM) por meio do Sistema de Seleção Unificada (SiSU), ou ainda pelo 

método de transferência interna e externa. Até o presente momento quatro turmas já 

concluíram.  

 

2.3 Procedimentos e Instrumentos de Produção de dados 

 

Após o levantamento bibliográfico centrado nas contribuições dos diversos 

autores sobre o assunto, para que procedimentos metodológicos acontecessem na 

busca elucidativa das indagações, foram necessários os instrumentos e técnicas de 

produção de dados que serão detalhados a seguir.   

O presente estudo recebeu aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia em março de 2017 e somente após a 

aprovação demos início à pesquisa. Toda a produção de dados ocorreu de maio a 

agosto do ano supracitado.  

O contato inicial com os acadêmicos se deu com a turma de ingressantes no 

primeiro semestre letivo do curso com os estudantes regularmente matriculados no 

primeiro período do curso de Licenciatura em Matemática do IFNMG – Campus 

Salinas. Nesse encontro foi apresentado a proposta da pesquisa e o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE, Apêndice B), para utilização de dados 

produzidos a partir das etapas subsequentes. Nesta ocasião, foi explicado aos 

estudantes que se dispuseram a participar livremente, de forma detalhada, a 

investigação que pretendíamos desenvolver e nos colocamos a disposição para 

eventuais dúvidas e maiores esclarecimentos que por ventura poderiam surgir 
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durante todo o processo de pesquisa. Nesta etapa, realizamos todos os esclarecimentos 

necessários sobre pesquisa e a metodologia do estudo, a fim de obter dos partícipes o 

consentimento informado e a assinatura do termo de adesão voluntária à pesquisa. 

Em seguida foi aplicado o questionário semiestruturado, em que nas questões 

iniciais buscamos obter dados socioeconômicos dos 38 discentes do grupo pesquisado. 

A segunda parte comtemplou questões objetivas e subjetivas referentes a conteúdos 

de Geometria Plana (Apêndice D).  

O questionário, como um instrumento de pesquisa é útil, pois pode permitir o 

aprofundamento dos pontos levantados pelo investigador, principalmente na fase 

inicial da pesquisa, além de melhorar conhecimento do grupo pesquisado. Embora 

visualizássemos vantagens neste instrumento de produção de dados, o questionário 

também apresenta algumas limitações: quanto às questões abertas poderão haver 

alguma superficialidade nas respostas, falta de motivação dos participantes, além de 

surgir alguma dúvida no preenchimento. O que nos levou a utilizar outras técnicas de 

produção de dados suplementares para convalidação das informações deste momento 

inicial. (LÜDKE; ANDRÉ, 2013) 

Com o questionário aplicado ao grupo, objetivamos traçar o perfil da turma, 

encontrar resquícios no regaste de memórias sobre as aulas de Matemática, bem como 

possibilitou fazer uma análise sucinta da aprendizagem geométrica dos mesmos, de 

acordo com o modelo de Van Hiele apresentado no referencial teórico. 

Em seguida, todos os acadêmicos foram convidados para participar 

voluntariamente das etapas seguintes da pesquisa. Contudo, apenas 13 se 

predispuseram a participar, os demais demonstraram interesse, entretanto, devido as 

atividades laborais não puderam comparecer aos encontros. Dessa forma, nos 

reunimos novamente, com esse grupo menor, e solicitamos a assinatura do termo de 

autorização de uso de imagem e depoimentos (Apêndice C) para realização das etapas 

seguintes.  

A primeira atividade com esse público, foi a realização de um grupo focal, que 

consistiu em: realizar uma dinâmica de interação, onde os participantes estabeleceram 

trocas de experiências com envolvimento efetivo de todo o grupo. 

Esse tipo de técnica, segundo Gatti (2012, p. 9) 
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[...] permite fazer emergir uma multiplicidade de pontos de vista e 
processos emocionais, pelo próprio contexto de interação criado, 
permitindo a captação de significados que, com outros meios, 
poderiam ser difíceis de manifestar.  
 

O grupo focal se caracteriza por conversação espontânea, uma espécie de 

reunião de pessoas para avaliar, debater ou identificar problemas de um determinado 

assunto. O número de participantes pode variar de 6 a 15, sendo ideal até 10, de modo 

que todos tenham a oportunidade de falar, com duração média de 40 minutos. O local 

deve ser tranquilo, confortável, acessível, protegido de ruídos e reservado para 

assegurar a privacidade dos participantes. (GATTI, 2012) 

Ainda de acordo Gatti (2012), é importante que o pesquisador dê abertura as 

discussões, faça o acolhimento dos envolvidos e atue como moderador e sempre que 

necessário possa intervir, se por ventura ocorrer distanciamento do tema e falta de 

respeito entre os participantes. Uma das desvantagens do grupo focal é a possibilidade 

da cultura do grupo interferir nas falas individuais, bem como a chance do grupo ser 

dominado pela fala de somente uma pessoa. Contudo, basicamente, o pesquisador tem 

papel de criar um ambiente favorável, sem perder o foco das discussões no tempo pré-

determinado e cada pessoa falar no momento certo.  

Dessa forma, foram realizados dois grupos focais em momentos diferentes, no 

início e no final da pesquisa. Os encontros foram realizados nas dependências do 

IFNMG – Salinas, em um ambiente tranquilo e reservado, conforme orientação dos 

autores consultados. Para nortear as discussões foi estabelecido um roteiro com 

algumas indagações.  

Após análise prévia do grupo focal inicial e levantamento de anseios dos 

futuros docentes, foi proposto um conjunto de atividades, divididas em sete encontros, 

com carga horária total de 30 horas. Optamos por utilizar o software GeoGebra 5durante 

a realização das atividades, o qual vem se destacando no ambiente escolar, e tem sido 

amplamente utilizado nas aulas de Matemática, bem como nas pesquisas 

desenvolvidas na área. Por ser um programa de fácil manipulação e gratuito. 

Apresenta um abrangente conteúdo na área da geometria, álgebra, cálculo, gráficos, 

                                                 
5 Criado por Markus Hohenwarter no ano de 2001, em linguagem Java, disponível em Português. 
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probabilidade e estatística, e pode ser utilizado em outras áreas do conhecimento. 

(GEOGEBRA, 2017) 

É um software dinâmico e interativo, pois permite mover e arrastar construções 

facilmente, com interface gráfica bem intuitiva e simples de manusear, o programa 

possui janela algébrica e geométrica, o que possibilita a construção de vários conceitos 

matemáticos, permitindo assim que o aluno faça uma “ponte” entre os conceitos 

matemáticos e o mundo real, através da investigação, das simulações, das descobertas, 

das conjecturas, das generalizações, da visualização e dos resultados encontrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria, 2017. 

 

A partir da utilização das suas ferramentas o GeoGebra pode produzir uma 

dimensão que ultrapassa o campo de visão e imaginário proposto pelo ensino 

tradicional que faz uso do quadro, giz e do livro didático. De acordo com Borba, 

Scucuglia e Gadanidis (2014) o software transforma as possibilidades de 

experimentação, de visualização e de heurística dos seres humanos, visto que os 

envolvidos nesse coletivo, aprendem. 

Figura 9 - Janela principal do software, versão 5.0.3 
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As atividades propostas envolveram os conteúdos de: segmento, reta, ponto 

médio, figuras planas, semelhança de triângulos, Teorema de Tales e o de Pitágoras, 

pontos notáveis no triângulo, circunferência e círculo, área e perímetro de figuras 

planas; com a utilização do software GeoGebra no ensino de Geometria.  Abaixo 

faremos uma breve descrição das atividades desenvolvidas ao longo dos encontros.  

✓ Atividade 01 - Conhecer as principais figuras planas, e explorar 

propriedades; 

✓ Atividade 02 - Construir as peças do Tangram, compreender o conceito de 

segmento e ponto médio, relacionar as figuras; 

✓ Atividade 03 - Observar as posições entre retas e as possíveis relações 

existentes entre os segmentos; compreender a proporção envolvendo 

medidas de segmentos; compreender o Teorema de Tales; 

✓ Atividade 04 - Construir a demonstração clássica do teorema de Pitágoras  

✓ Atividade 05 - Aperfeiçoar a demonstração do teorema de Pitágoras; 

✓ Atividade 06 - Compreender o conceito de semelhança de triângulos; 

✓ Atividade 07 - Entender os elementos que compõem a circunferência; 

relacionar e diferenciar círculo de circunferência; 

✓ Atividade 08 - Explorar os tipos de ângulos, a partir de um relógio; 

✓ Atividade 09 – Reconhecer os pontos notáveis em triângulo qualquer; 

✓ Atividade 10 – Compreender como funciona reta de Simson. 

 
As atividades foram realizadas em duplas no Laboratório de Educação 

Matemática (LEM) do IFNMG – Campus Salinas, este é equipado com 12 computadores 

com acesso à internet e dispõe de uma lousa interativa.  

A figura 10 representa uma print da tela de uma das atividades desenvolvidas, 

cujo objeto foi compreender e diferenciar círculo de circunferência, bem como quais 

elementos compõe as formas geométricas supracitadas. A figura 11, diz respeito ao 

esquema da BOA de uma das atividades realizadas. Reiteramos que todas as 

atividades desenvolvidas se encontram no apêndice E, dessa dissertação.  
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Fonte: Elaboração própria, 2017.  
 

 
 

Fonte: Elaboração própria, 2017.  

 

Figura 10 - Bicicleta construída no GeoGebra durante a atividade 7 

Figura 11 - Esquema da BOA da atividade 05 
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Durante a realização das atividades todos os encontros foram gravados e 

fotografados, foi utilizado o Diário de Bordo para realização dos registros das 

observações feitas pela pesquisadora. O Diário de Bordo é uma técnica que vem 

ganhando importância nas pesquisas qualitativas, sendo utilizada como “[...] um 

registro de experiências pessoais e observações passadas, em que o sujeito que escreve 

inclui interpretações, opiniões, sentimentos e pensamentos, sob uma forma 

espontânea de escrita, com a intenção usual de falar de si mesmo.” (ALVES, 2001, p. 

224).  

Estes registros foram bem detalhados dos acontecimentos em campo, 

descrevendo as falas e as atividades desenvolvidas, enfim tentando relatar 

minuciosamente o que ocorreu durante o desenvolvimento desta proposta, já que a 

pesquisadora foi quem conduziu as atividades do curso. Por fim, foi realizado outro 

grupo focal com os acadêmicos como feedback, com o intuito de avaliar se atividades e 

o uso das TD trouxeram melhora na compreensão de conceitos geométricos.  

Concomitantemente as etapas de produção de dados da pesquisa, realizou-se o 

Estágio de Docência no Ensino Superior6, na disciplina de Geometria Euclidiana Plana, 

com a turma selecionada para a investigação. O estágio e a pesquisa aconteceram em 

momentos estanques. Enquanto estagiária, a pesquisadora atuou como observadora 

participante, Lüdke e André (2013, p.30) acreditam que a “observação possibilita um 

contato pessoal e estreito do pesquisador com o fenômeno pesquisado”, este momento 

proporcionou um grande envolvimento com a turma.  

O estágio foi um momento importante para aproximação dos participantes da 

pesquisa, para que estes se sentissem à vontade perante as indagações da pesquisadora 

nas etapas de produção de dados.  

A produção de dados junto aos participantes quando o pesquisador já está 

inserido no campo de estudo, proporciona um grande envolvimento com o grupo, 

criando assim um ambiente natural entre as pessoas. (FIORENTINI; LORENZATO, 

2009). 

 

                                                 
6Atividade obrigatória no PPG-ECFP para os discentes que não estão atuando no Ensino Superior.  
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2.4 Análise dos Dados 

 

A análise de dados é um processo extenso que pressupõe diversos tipos de ações 

do pesquisador com vistas a sua interpretação e tratamento fidedigno, de modo a 

conseguir transparecer as informações que foram produzidas a partir da perspectiva 

dos participantes. Assim, o primeiro passo para uma análise fidedigna é definir os 

critérios de como ela será realizada.  

Em nossa pesquisa utilizamos o método de triangulação sistemática, a qual 

segundo Flick (2009) é compreendida como a articulação de diversos métodos, 

qualitativos ou quantitativos, que busca combinar diferentes perspectivas 

metodológicas que se complementam para a análise de uma investigação.  Ainda, 

segundo Erickson (1986), ao redefinir pesquisa qualitativa como pesquisa 

interpretativa, conforme já mencionado, o autor chama atenção para o fato que a 

pesquisa se caracteriza como interpretativa quando o tratamento dos dados é o mais 

fiel possível aos significados percebidos pelos participantes da pesquisa, ou seja, 

quando o pesquisador tem um olhar não positivista estando totalmente a mercê do 

que os dados apresentam.  

Desse modo, para análise do material produzido utilizamos o método da 

triangulação sob três perspectivas, de acordo com Moreira (2011): 

• Triangulação de métodos: 

Método 1 – quantificação (ou análise frequencial) consistiu em analisar o 

questionário para verificar o perfil dos alunos e o teste de conhecimento 

para avaliar a quantidade de acertos e erros nas questões objetivas, bem 

como as respostas das atividades realizadas pelos discentes.  

Método 2 – qualitativo: que consistiu na interpretação dos dados obtidos 

durante os encontros de formação, tais como: grupo focal, diário de 

bordo, observações e respostas das atividades propostas.  

• Triangulação dos dados: como foram utilizados múltiplos instrumentos de 

produção de dados, foi necessário analisar temporalmente cada 

acontecimento.  
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• Triangulação de teorias: a análise também foi feita com bases nas teorias 

descritas no referencial teórico, já apresentado, abrangendo três eixos: 

níveis de conceitos sobre Geometria; uso de Tecnologias Digitas e as 

etapas de formação de conceitos.  

 

A triangulação de métodos foi utilizada em função da necessidade de 

diferenciar as duas etapas da pesquisa, a primeira que foi a aplicação do questionário 

inicial e teste de cunho predominantemente quantitativo, e a etapa de formação 

realizada com o grupo focal. O esquema, da figura 12, retrata resumidamente como foi 

feita essa triangulação.   

 

Figura 12 - Esquema da triangulação de métodos 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2017.  

 

A triangulação de dados também foi útil para os dois momentos da pesquisa, 

uma vez que na primeira etapa, emergiram situações a partir do questionário inicial, 

da qual outros dados foram necessários para verificar a consistência das respostas, 

garantindo confiabilidade dos mesmos, e maior compreensão de questões mais 

complexas, além de elucidar dúvidas pertinentes a pesquisa, conforme a figura 13.  



74 
 

74 
 

Figura 13 - Esquema da triangulação de dados 
 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2017. 

 

A triangulação de teorias foi fundamental por serem os eixos de todo trabalho, 

desde observação dos conhecimentos prévios dos alunos, da mediação das 

ferramentas digitais e da formação de conceitos através das teorias da aprendizagem. 

Dessa maneira a análise dos dados produzidos foi realizada à luz dos construtos 

selecionados no referencial teórico, conforme abordados no capítulo 1, resumido na 

figura 14.  

 
Figura 14 - Esquema da triangulação de teorias 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2017. 

- - 
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Com vistas à ampliação, descrição e compreensão do objeto de estudo, torna-se 

essencial adotar procedimentos que se retroalimentam constantemente, já que, esse 

tipo de técnica, embora seja realizada em momentos distintos, os dados se articulam 

favorecendo a percepção na totalidade sobre o objeto de estudo. Esse desenho 

metodológico tem se mostrado muito útil para o desenvolvimento de pesquisas no 

âmbito educacional.  

Todo o processo de triangulação foi resumido no esquema abaixo, que 

culminou na definição das categorias e suas unidades de análises, para tanto seguimos 

as orientações proposta por Bardin (2009).   

 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2017.  

Figura 15 - Esquema do processo de triangulação na pesquisa 
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Identificadas as unidades de análises (sentenças, frases ou parágrafos) foram 

feitos recortes que pudessem ser agrupados dentro das categorias, com intuito de 

encontrar manifestações que pudessem ser codificadas como pertencentes a umas ou 

mais categorias.  

De acordo com Bardin (2009, p.117) a categorização consiste em:  

[...] uma operação de classificação de elementos constitutivos de um 
conjunto, por diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento 
segundo o gênero (analogia), com os critérios previamente definidos. 
As categorias, são rubricas ou classes, as quais reúnem um grupo de 
elementos (unidades de registo, no caso da análise de conteúdo) sob 
um título genérico, agrupamento esse efetuado em razão dos 
caracteres comuns destes elementos. 

 

Sendo assim, trabalhamos com três categorias gerais: conhecimentos prévios de 

geometria, tecnologia como ferramenta mediadora e formação de conceitos 

fundamentadas a partir da teoria de Galperin.  Procuramos, ainda, a partir do processo 

de triangulação dos métodos e triangulação dos dados, identificar as unidades de 

análises que estivessem condizentes com essas três categorias.  

Após a transcrição literal dos grupos focais e encontros realizados, foram 

selecionadas as expressões-chave advindas dos discursos dos participantes, 

identificando as ideias centrais presentes nas falas. Em seguida foram agrupados os 

depoimentos de mesmo sentido ou complementar na busca da união das ideias 

centrais, afim de sintetizar as falas para construção dos discursos em cada categoria de 

análise de forma que descrevesse as ideologias presentes nos depoimentos, e 

finalmente a elaboração de um depoimento que representassem o dizer coletivo. 

Seguindo às orientações dadas pelo CEP, na Resolução 466/2012, toda vez que 

utilizarmos trechos de falas dos alunos, para garantir o anonimato, os mesmos serão 

identificados aleatoriamente por codinomes identificados como A1, A2, A3 e assim 

sucessivamente.  

O texto foi apresentado de forma descritiva e explicativa, sendo que em alguns 

momentos selecionamos as falas dos participantes, com relação a elementos 

importantes para compreensão do fenômeno estudado. É importante ressaltar que a 

categorização foi realizada com bastante atenção para que fossem traçadas e 
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preenchidas, de maneira que os elementos enfatizados pudessem trazer à discussão 

uma análise e interpretação consistente, fidedigna e produtiva sobre o fenômeno. 
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CAPÍTULO 3  
 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

Este capítulo apresenta a descrição, análise e interpretação dos dados empíricos 

à luz dos aportes teóricos explicitados nesta pesquisa. Nesse contexto, procuramos 

realizar uma articulação entre os pressupostos teóricos e os “achados” dessa 

investigação com intuito de encontrar respostas para as indagações iniciais. Para isso, 

iniciaremos o capítulo mostrando que tratamento foi feito aos dados e por fim como 

os resultados foram construídos.  

 

3.1 O processo analítico 

 

Com os dados produzidos, esta etapa consistiu na análise e interpretação dos 

mesmos. Conforme descrito e detalhado no capítulo dos procedimentos 

metodológicos foram utilizados múltiplos instrumentos para a produção dos dados 

(observação, diário de bordo, grupo focal, realização das atividades) o que culminou 

na triangulação dos mesmos.  

Como já foi dito no último item do capítulo anterior, sobre análise dos dados, 

foi feita a triangulação de métodos (conforme figura 12), esse processo serviu para 

traçar o perfil dos participantes dessa primeira etapa da pesquisa. Todo esse processo 

de análise culminou também com a delimitação das categorias, conforme a saber:  

• Conhecimentos geométricos advindos da Educação Básica; 

• Tecnologia como Ferramenta Mediadora; 

• Formação de conceitos fundamentadas a partir da teoria de Galperin.  

 
A primeira das categorias emerge com maior frequência na etapa inicial deste 

estudo.  A segunda e a terceira apareceram de forma articulada no segundo momento 

da pesquisa, em que foi realizada a análise dos dados qualitativos com vistas a atender 

o segundo e terceiro objetivos específicos deste estudo, na tentativa de analisar as 

contribuições que as TD, a partir dos encontros formativos, possibilitaram para o 
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desenvolvimento do pensamento geométrico do público investigado, conforme figura 

abaixo.  

 
Figura 16 - Organização das categorias de acordo com as etapas da pesquisa 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras (2017) 

 

Dessa forma, apenas a primeira das categorias está presente na etapa inicial da 

pesquisa, em que a análise foi sobre dados quantitativos (tratamento frequêncial)  e, 

envolveu a caracterização do perfil dos acadêmicos e as análises das respostas do teste 

inicial, baseando nos níveis de van Hiele. Essa categoria também se alinha ao primeiro 

dos objetivos específicos da pesquisa, tal seja: identificar e refletir sobre os 

conhecimentos geométricos prévios de acadêmicos ingressantes na licenciatura em 

Matemática. Sendo assim, passamos então a fazer a discussão analítica dessa primeira 

etapa.  

 

3.2 Primeira etapa:  conhecendo os acadêmicos ingressantes na Licenciatura em 

Matemática do IFNMG – Salinas  

 

3.2.1 Perfil dos alunos 

  

A primeira etapa da pesquisa foi a aplicação de um questionário 

semiestruturado, conforme já supracitado no capítulo de metodologia. Participaram 

deste momento 38 acadêmicos, o que permitiu traçarmos o perfil da turma investigada. 
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De acordo com o gráfico abaixo, percebe-se que cerca de 23 alunos da turma 

ingressaram na universidade logo após concluir o Ensino Médio.  

  

 

  
O gráfico 2 apresenta o quantitativo, em anos, de conclusão do ensino médio da 

turma, estes dados estão condizentes com o gráfico anterior, já que em geral, varia de 

6 meses (concluiu no ano anterior ao ingresso na universidade). Mas também 

apresenta um fato que merece destaque, existem alunos que concluíram o ensino 

médio há mais de 10 anos, assim percebemos que a turma é bem heterogênea neste 

quesito.  

 

Gráfico  2 - Tempo de conclusão do Ensino Médio 

 

23
9

5 1
Até 20

21 a 25

26 a 30

Mais de 30

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

Gráfico  1 - Idade dos discentes que participaram da primeira etapa da pesquisa 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
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Do total de participantes 37 são egressos de escola pública, somente uma 

discente estudou em Escola de Família Agrícola (EFA), uma instituição considerada 

privada, entretanto a mesma era bolsista.   

O gráfico 3 diz respeito se os acadêmicos exercem alguma atividade 

remunerada ou não. Dezoito acadêmicos afirmam que estavam com ocupação no 

mercado de trabalho, das quais envolvem: comércio local, diarista, atendente, auxiliar 

de escritório e administrativo, além de atividades relacionada a área de saúde. Um fato 

que merece destaque é que somente dois discentes já atuaram como professor, um do 

Ensino Fundamental II e outro como professor de apoio e reforço escolar, ou seja, 

poucos discentes já tiveram contato em ambiente escolar enquanto docentes.  

Gráfico  3 -  Percentual dos acadêmicos que desenvolve alguma atividade remunerada 

  

 

 

Seis dos acadêmicos afirmaram não possuir computador em casa, isso significa 

dizer que, ainda que o computador tenha se popularizado muito nos últimos dez anos, 

existem pessoas que não possuem acesso a essa tecnologia em sua residência, este fato 

corrobora com as ideias de Moran (2012), ao afirmar que tais tecnologias ainda não 

estão tão acessíveis.  

 Quando indagamos aos acadêmicos o local onde eles fazem o uso do 

computador, o maior percentual, 22 discentes disseram que acessam em casa, cerca de 

9 pessoas têm acesso em casa e no trabalho. Somente um número reduzido disse 

acessar apenas na faculdade e no trabalho.  

18

20

Sim

Não

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
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Gráfico  4 -  Local onde faz uso do computador 

 
 

 

Um fato curioso foi que, mesmo alguns não tendo computador e acesso à 

internet em sua residência, 100% deles responderam que em seu cotidiano utilizam 

computador e/ou notebook, assim como o celular, o que confirma o crescimento da 

internet e expansão do acesso das TD, já mencionamos no referencial teórico.  

O gráfico 5 diz respeito ao percentual dos discentes que afirmaram já conhecer 

algum software matemático, sem mencionar de fato qual ferramenta se referiam, mas 

que poderia ser utilizado no ensino de Matemática. Um percentual de 39% deles 

afirmaram não conhecer nenhum aplicativo para tal fim. Contudo, durante as etapas 

posteriores, os discentes afirmaram que nunca tinham tido contato com nenhum 

software matemático até o ingresso na graduação, o que nos mostra que estes têm pouco 

tempo de uso e conhecimento do GeoGebra.  

 

 

 

 

 

 

229

5
2

Casa

Casa e Trabalho

Faculdade

Trabalho

23

15 Sim

Não

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

Gráfico  5 - Percentual dos discentes que afirmaram que conhecem algum software matemático 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
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Quando questionamos se os acadêmicos aprenderam ou não algum conteúdo 

de Geometria na educação básica aproximadamente 30 acadêmicos afirmaram que 

sim, entretanto quando pedimos que os discentes listassem os conteúdos que eles 

recordavam, percebemos que os mesmos possuem o vocabulário geométrico, 

conforme a (figura 17), as palavras mais utilizadas, se referem a elementos da 

Geometria, não significando que saibam conceituar cada um deles, conforme teste 

aplicado em outro momento deste estudo.  

De acordo com Lorenzato (2015) o fato de os alunos possuírem um vocabulário 

geométrico não significa que aprenderam os conceitos que para o autor significa que 

houve pouco contato com conteúdo.  

 
Figura 17 - Palavras mais mencionadas pelos discentes quando indagados sobre as aulas de 
Geometria.  

 
Fonte: Elaborado pelas autoras, utilizando o site wordle.net, 2017.7 

 

Ao questionar sobre as memórias que os acadêmicos trazem das aulas de 

Matemática no Ensino Fundamental e Médio, em especial, no tocante o tópico de 

Geometria, poucos discentes mencionaram recordar de uma aula sobre tal assunto, 

conforme depoimento de alguns alunos: 

Muita pouca coisa, o básico do básico, hoje eu percebo que a falta que isso me 
faz. (A26);  
Não me lembro de ter aprendido, sobre Geometria, na verdade quando eu 
estudei, não tive aulas de Geometria. (A24);  
Minha professora do ensino fundamental realizava anualmente um projeto de 
Geometria: GeoArte, era só isso. Nós desenvolvíamos atividades relacionadas 
a Geometria em uma semana, e no final tinha a exposição dos materiais que a 
gente fez. Eu lembro de um grupo que fez as pirâmides do Egito.  (A13) 

                                                 
7 Esse modelo visual é utilizado para realçar as palavras que foram mais ditas, pela ordem de tamanho, as maiores 
foram com maior frequência.  
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Percebemos na fala dos alunos evidências de que houve pouca ênfase ao ensino 

de Geometria nos anos de Educação Básica. Em estudos da década de 80 e 90, feitos 

por Pavanelo (1989) e Lorenzato (1995), os autores discutiram o abandono do ensino 

de Geometria nesse segmento de ensino. Portanto, conforme os recortes acima 

mencionados, essa situação parece persistir nos dias atuais, ou seja, ainda existem 

contextos em que pouca ênfase vem sendo dada ao ensino de Geometria, haja visto 

termos apresentados anteriormente que a maioria dos acadêmicos ingressaram na 

universidade logo depois de concluírem o Ensino Médio.  

 

3.2.2 Conhecimentos de Geometria  

 

Juntamente com o questionário inicial, foi aplicado um teste de sondagem 

(Apêndice D), aos 38 acadêmicos presentes no dia da aplicação.  Este teste versou sobre 

conteúdos básicos de Geometria Plana, em seguida foram analisados seguindo os 

níveis proposto por Van Hiele, conforme já explicitados no capítulo 1.  

O teste contemplou seis questões, a primeira delas, apresenta algumas figuras 

planas. Neste momento, pedimos aos acadêmicos que enumerassem de acordo com o 

nome dado a figura. Percebemos que figuras tais como: trapézio, triângulo - do tipo 

escaleno - e paralelogramo, os discentes não souberam identificar, ou nomearam 

somente as mais conhecidas. Além disso, os mesmos confundiram losango com 

trapézio e o retângulo com quadrado. Notamos que a maioria reconhece as figuras 

básicas, mas não conseguem classificá-las de acordo com suas propriedades, sendo 

apenas uma caracterização parcial. Isso nos permitiu perceber que os acadêmicos 

ainda se encontram no nível 1, conforme proposto por Van Hiele. Nesse nível os alunos 

começam a reconhecer as figuras a partir de algumas de suas propriedades, entretanto, 

não são capazes de explicitar as relações entre elas. (CROWLEY, 1994) 

Dessa maneira, acreditamos que o problema do ensino da Geometria, na sala de 

aula da educação básica, não está restrito apenas ao fato de ser pouco ensinada, mas 

também a forma como é ensinada. Há uma distorção entre Geometria como corpo de 

conhecimento abstrato e sua percepção no cotidiano. Godino (2002) elucida que isso 

acontece porque muitas vezes utilizamos a mesma palavra para referir a objetos 
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distintos, onde o objeto abstrato e a realidade concreta não são diferenciadas pelos 

discentes.  

De outro modo, Lorezanto (2015) disserta que a forma de ensinar influência 

nesse reconhecimento, se os alunos não fizerem a manipulação e movimentação dos 

objetos, eles não conseguem visualizar as semelhanças entre as figuras, nem tão pouco 

visualizar o quadrado como um caso particular do retângulo e do losango. O autor 

argumenta que isso tem acontecido com frequência, por exemplo, triângulos só serão 

reconhecidos, pelos alunos, se estiverem com sua base na horizontal, já que são 

apresentados aos discentes um exemplo de uma situação específica, e qualquer coisa 

que “fuja” desse caso particular, torna-se desconhecido para eles. Ainda para esse 

autor: 

Com frequência, o estudo da geometria é iniciado ressaltando o 
constante, o permanente e o fixo; por exemplo, a posição da figura, o 
total de lados, e igualdade de lados e de ângulos. Estas propriedades 
parecem aceitáveis pelas crianças quando a figura está na posição 
frontal, que é um caso particular da realidade. (LORENZATO, 2015, 
p.12) 

 
Santos e Nacarato (2014, p.15) argumentam que, isso muitas vezes, acontece em 

função do ensino ser reducionista, predominando unicamente a exploração das 

principais figuras geométricas planas “[...] principalmente a nomeação dessas figuras.” 

se tornando verdadeiros jargões geométricos da sala de aula. As autoras afirmam 

ainda que “[...] acabam enfatizando a classificação de figuras, não dando aos alunos a 

possibilidade de explorar semelhanças e diferenças entre elas.” 

Na segunda questão solicitamos aos discentes que descrevessem as 

características as quais fossem capazes de perceber nas figuras8 apresentadas. 

Constatamos que grande parte dos discentes possuem conceitos equivocados das 

principais figuras planas, tais características e propriedades que eles descreveram, na 

maioria das vezes, faz associação aos lados. A seguir, no quadro 5, destacamos 

algumas das respostas dadas a referida questão:   

 

 

                                                 
8 Toda vez que nos referimos ao termo “figuras”, estamos associando as figuras geométricas planas.  
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Quadro  5 - Síntese da caracterização das figuras pelos discentes 
Triângulo: 

É composto por três segmentos 
de retas. (A6); Possui três 
lados iguais, sendo uma base 
na horizontal. (A11); Base e 
duas retas que se encontram 
formando 3 ângulos. (A15); 
Quando possui 3 pontos. 
(A24) 

Retângulo: 

Dois lados grandes e dois menores 
em relação os grandes. (A3); Dois 
lados iguais e dois diferentes dos 
primeiros. (A15); Tem bases e 
altura diferentes. (A24); Tem 
comprimento e base diferente. 
(A25); Três ângulos retos, com 
lados diferentes. (A32); Um 
quadrado, porém mais largo. 
(A33) 

Circunferência: 

Forma um ângulo de 360°. (A7); 
Eu diria que é uma bola, que 
possui raio. (A9); Formato de uma 
bola. (A11); Imagem circular. 
(A18); É o mesmo que esfera. 
(A22); Não possui ligação entre 
pontos. (A31) 
 

Paralelogramo: 

Parece um retângulo. (A4); 
Um retângulo deitado. (A5); 
Figura irregular. (A20); 
Quatro lados, sendo dois 
inclinados. (A21); É um 
retângulo meio deitado. (A28) 
Um objeto que não possui 
verticais. (A33); Um retângulo 
esportivo. (A33) 
 

Trapézio: 

O mais diferente de todos. (A4); 
Pode-se formar 3 triângulos a 
partir deste. (A5); Possui duas 
retas paralelas. (A7); Quatro 
lados, apenas um par paralelo. 
(A8); Trapézio tem 4 lados que 
não são congruentes. (A17); 
Quatro lados irregulares. (A21); 
Todos lados diferentes. (A29); 
Parece com um barco. (A33); 

Losango: 

Parece um quadrado. (A4); Pode-
se formar 3 triângulos a partir 
deste. (A5); Possui 4 lados e pode 
ser um quadrado ou retângulo. 
(A7); Tem dois ângulos retos. 
(A10); Quadrado sem ângulo reto. 
(A20); Eu lembro minha 
professora do primeiro ano 
ensinando como se fosse um balão 
de festa junina. (A28); Parece um 
diamante. (A32); Dois triângulos 
juntos. (A35)  

Fonte: Elaborado pelas autoras a partir da fala dos discentes (2017) 

 
Quando se referiram ao quadrado, todos os discentes associaram ao quadrado 

somente como uma figura com quatro lados iguais. Notamos que nessa caracterização 

apresentada pelos acadêmicos, quando eles conseguem identificar as figuras, se 

prendem a apenas um aspecto e não levam em consideração as propriedades que 

caracterizam cada uma delas.  A esse respeito Lorenzato (2015) evidência que com 

muita frequência o estudo da Geometria é ressaltado como um modelo padrão, por 

limitar a um (único) caso particular da realidade. 

Notamos que, ao se referirem à circunferência, confundem a Geometria Plana 

com a Espacial, ao fazerem o uso da expressão “bola”, associando a circunferência à 

esfera, como se fosse algo tridimensional. Esse tipo de associação segundo Lorenzato 

(2015) foi perceptível em alunos do 5° ano de uma escola pública de São Paulo, eles 

confundiram quadrado com cubo e triângulo com pirâmide. Isso demonstra que o 

grupo pesquisado embora sejam iniciantes na Licenciatura em Matemática, 

apresentam as mesmas dificuldades apresentadas por alunos do Ensino Fundamental, 
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o que nos leva a cogitar que não estudaram esses conteúdos no ensino básico, ou 

tiveram pouco contato, ou ainda, aprenderam equivocadamente, de que modo não 

saberem distinguir figuras planas de espaciais.   

Essas noções de formas geométricas (plana e espacial) deveriam ser trabalhadas 

de maneira concomitante, já que, para Santos e Nacarato (2014) essa abordagem 

possibilitaria ao aluno maior enriquecimento na elaboração dos conceitos, visto que o 

espaço que nos cerca é tridimensional.  É válido citar que em diversas situações o 

professor de Matemática utiliza sólidos geométricos durante a explanação do 

conteúdo, para que os estudantes façam a identificação das faces dos sólidos ou das 

projeções destes no plano, e isso pode causar uma perturbação na percepção do aluno, 

ou até mesmo confundir o que é bidimensional com o que é tridimensional.  

Biani (2015) questiona o fato de como a Geometria é apresentada aos discentes 

nos anos iniciais. Frequentemente, são feitas associações das figuras e propriedades 

aos objetos a nomes de senso comum, que a autora chama de “apelidos”, mas é 

necessário chamar a atenção para que os alunos comecem a incorporar tais conceitos 

em uma linguagem formal, de forma a atingir níveis de generalização cada vez 

maiores, para que seja possível reconhecer e identificar as figuras com a nomenclatura 

correta. Dessa forma, é necessário que o professor faça o uso dessa linguagem, de 

modo que alunos possam também apropriar-se dela, paulatinamente.  

Pelas respostas, 100% dos alunos não dominam e nem conseguem caracterizar 

as formas de acordo com suas propriedades, demonstram não conhecer as 

propriedades inerentes a cada um dos objetos geométricos, o que os levaria a classificá-

los com base nessas propriedades. Por exemplo, a relação existente entre o quadrado, 

retângulo e losango, em que todos são também paralelogramos, pois possuem lados 

paralelos e congruentes, e ângulos opostos também congruentes. O que nos leva a 

confirmar que os estudantes participantes do estudo somente são capazes de descrever 

as figuras somente por uma ou duas características, classificando-os no nível 1, uma 

vez que as formas são reconhecidas pela aparência global e não pelas suas 

propriedades específicas. (CROWLEY, 1994) 

Podemos sintetizar as características das figuras descritas no quadro 5 em três 

dimensões: pragmática - ao utilizar termos do cotidiano e utilizar de elementos da 
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aparência física das figuras; aplicativa – quando fazem referência a definição usual e 

relacional - ao mencionar as propriedades das figuras geométricas.  

 
Quadro  6 - Dimensões dos níveis de Van Hiele 

DIMENSÃO DESCRIÇÃO EXEMPLO 

Pragmática 

O estudante reconhece as 
figuras geométricas por meio de 
seu aspecto global e de sua 
forma. Aqui ele não faz 
referência nem à definição e 
nem às suas propriedades.  

Ao analisar um quadrado e um 
retângulo, um aluno pode 
afirmar que “são figuras 
diferentes, pois têm tamanhos e 
formatos diferentes”.  

Aplicativa 

O aluno considera a definição 
das figuras geométricas em seu 
reconhecimento. Ele ainda não 
reconhece as figuras 
geométricas como detentoras 
de características específicas.  

Ao produzir um retângulo e um 
losango, um estudante pode 
dizer que “o retângulo tem 
ângulos internos congruentes, 
já o losango tem todos os lados 
congruentes”.  

Relacional 

O discente analisa as figuras 
geométricas a partir de suas 
propriedades, no entanto, não é 
capaz de realizar a inclusão de 
classe.  

Ao analisar um losango e um 
retângulo, um discente pode 
argumentar que “apesar das 
diagonais das duas figuras se 
cortarem ao meio, elas são 
diferentes, pois as diagonais do 
losango são perpendiculares, 
enquanto que as do retângulo 
não são”.  

Fonte: Costa e Câmara dos Santos (1992) 

 

Nessa reorganização proposta por Câmara dos Santos (1992), os níveis de Van-

Hiele passam a receber o nome de dimensões para diminuir, assim, a rigidez da 

hierarquia entre esses níveis, uma vez que o aluno pode transitar entre os níveis 

durante o processo de ensino e aprendizagem. Tal fenômeno parece indicar que um 

certo estudante pode atuar em diferentes dimensões mesmo que a atividade explorada 

seja a mesma, porém com os recursos disponibilizados diferentes, o quadro 6 

apresenta um resumo explicativo acerca dessas dimensões. Por exemplo, ao 

reconhecer um quadrado por meio de sua definição, um aluno encontra-se na 

dimensão aplicativa, segundo Costa e Câmara dos Santos (1992). 

A terceira questão envolveu uma série de frases que poderiam ser classificadas 

como falsa ou verdadeira, envolvendo postulados, proposições, propriedades e 

conceitos básicos de Geometria Plana. Muitos equívocos foram levantados nesse 

momento, observamos que os acadêmicos não conseguiram caracterizar o quadrado 
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como um retângulo, dentre outras. Nenhum acadêmico foi capaz de classificar 

corretamente as assertivas em verdadeiro ou falso, permanecendo assim no nível 1, 

conforme descrito anteriormente por Crowley (1994). 

A questão 4 foi proposta com uma situação-problema envolvendo uma 

aplicação do Teorema de Pitágoras e cálculo de área, conforme figura abaixo. Foi dado 

um quadrado inscrito em outro, formando os triângulos retângulos entre os lados dos 

quadrados menor e maior. Era necessário encontrar a hipotenusa de um dos triângulos 

retângulos e posteriormente a área da região sombreada.   

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Problema proposto pelas autoras no questionário da pesquisa, 2017. 

 

Percebemos que com a resolução da questão proposta, cerca de 60% dos 

discentes erraram, pois não souberam interpretar a situação. Aproximadamente 10% 

dos acadêmicos escreveram a fórmula da área do quadrado e do triângulo, mas não 

conseguiram desenvolver o restante da questão, não encontrando assim a provável 

solução, o que nos fez observar, concordando com Souza et. al. (2009, p.11), “Ao que 

tudo indica os alunos já se acostumaram à simples memorização de fórmulas e não 

conseguem desenvolver um raciocínio dedutivo.” 

Pavanello (2004, p. 1) descreve que seus alunos demonstravam menos 

conhecimento dos conceitos geométricos básicos. E mesmo “...conhecendo de cor 

certas definições ou os enunciados de alguns teoremas – como, por exemplo, o de 

Pitágoras – raramente conseguiam aplicá-los para a resolução de problema.” Sendo 

essa mesma situação a realidade destes alunos que participaram deste estudo.  

Figura 18 - Situação problema do teste inicial, questão 4 
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Na quinta questão, propomos outra situação-problema envolvendo uma mesa 

de bilhar, com a projeção de uma bola sobre a lateral da mesa formando ângulos 

suplementares e complementares e soma dos ângulos internos de um triângulo 

retângulo, de acordo com figura 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fonte: Elaborado pelas autoras no questionário da pesquisa, 2017.  

 

Essa foi a questão em que o quantitativo de erros e acertos se aproximaram, 

assim como a questão anterior, (Tabela 1) observamos que eles conseguiram expressar 

este conteúdo de ângulos. De certo, nas palavras mais citadas pelos discentes (figura 

17), o conteúdo de ângulos aparece com maior frequência, entendemos que este 

assunto possa ter sido estudado na Educação Básica pela maioria.  

Por fim, a questão 6, extraída do ENEM (2002), conforme figura 20, trata da 

relação entre alguns polígonos regulares, com as respectivas medidas dos ângulos 

internos, e propõe que seja feito um encaixe entre os dois tipos diferentes de ladrilhos. 

Essa situação depende da soma dos ângulos internos dos polígonos regulares 

envolvidos. Dessa maneira, tentamos fazer com que os discentes percebessem essa 

relação de uma figura com a outra. Entretanto, apenas cerca de 12 obtiveram êxito, 

permanecendo no nível 1. (CROWLEY, 1994). 

x 

y 

      Figura 19 - Situação problema do teste inicial, questão 5 
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Fonte: Enem/Inep (2002). Questionário da pesquisa, 2017.  

 

Em síntese, a tabela abaixo apresenta o quantitativo de acertos e erros em cada 

questão descrita acima.  

 

Tabela 1 -  Quantitativo de acertos e erros das questões propostas 

QUESTÃO Acertos Erros 

Questão 1 1 37 

Questão 2 0 38 

Questão 3 0 38 

Questão 4 17 21 

Questão 5 18 20 

Questão 6 12 26 

Fonte: Elaboração própria (2017) 

 
Desse modo, observamos que o público investigado, atingiu parcialmente o 

nível 1 do modelo de Van Hiele, descrito no referencial teórico. Neste nível, 

Os alunos raciocinam sobre conceitos geométricos, por meio de uma 
análise informal de suas partes e atributos através de observação e 
experimentação. Os estudantes começam a discernir características das 
figuras geométricas, estabelecendo propriedades, que são então 
usadas para conceituarem classes e formas. Porém eles ainda não 
explicitam inter-relações entre figuras ou propriedades. (KALEFF, 
1994, p. 5) 

 
Em síntese, grande parte do público investigado nessa etapa inicial da pesquisa, 

reconhece algumas propriedades das principais figuras, descrevem de maneira 

Figura 20 - Situação problema do teste inicial, envolvendo a questão 6 

 

http://www.blogdovestibular.com/wp-content/uploads/2015/10/Tabela-pol%C3%ADgonos-Enem.png
http://www.blogdovestibular.com/wp-content/uploads/2015/10/Ladrilhos-Enem-2002.png
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superficial, mas não conseguem relacioná-las ou identificar propriedades das mesmas. 

Somente um acadêmico, encontra-se no nível esperado (nível 2), visto que o discente 

conseguiu correlacionar as figuras ou propriedades das mesmas, conforme podemos 

visualizar na figura abaixo. É importante ressaltar ainda que ele conseguiu relacionar 

o quadrado e o retângulo com o paralelogramo, o quadrado também apresenta um 

caso especial de retângulo e losango, ou seja, os números 2 e 5 também deveriam 

aparecer nos quadrados, entretanto o discente somente correlacionou com quadrado e 

paralelogramo (3 e 4)  

 

Figura 21 - Classificação das formas, critério utilizado por um discente 

 
Fonte: Dados provenientes da pesquisa, 2017. 
 
 

 De acordo com Pavanello (1989) poucos discentes conseguem atingir esse nível 

de conhecimento geométrico ao sair da educação básica, o que nos evidencia dizer que 

apesar do estudo da autora ter sido realizado há quase três décadas, o cenário 

permanece o mesmo no contexto analisado. Em estudo mais recente, Pavanello (2004) 

disserta que é muito enfatizado a classificação das figuras, não fornecendo a 

possibilidade de explorar e relacionar semelhanças e diferenças entre elas.  

Pavanello (2004, p. 3-4) explicita que o processo de abstração geométrica do 

aluno baseia-se no modelo proposto por Van-Hiele, transcrito no referencial teórico, 
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Partindo de um nível inferior, no qual reconhece as figuras 
geométricas, embora percebendo-as como todos indivisíveis, o aluno 
passa, no nível posterior, a distinguir as propriedades dessas figuras; 
estabelece, num terceiro momento, relações entre as figuras e suas 
propriedades, para organizar, no nível seguinte, sequências parciais de 
afirmações, deduzindo cada afirmação de uma outra, até que, 
finalmente, atinge um nível de abstração tal que lhe permite 
desconsiderar a natureza concreta dos objetos e do significado 
concreto das relações existentes entre eles. 

 
Portanto, o aluno parte de um pensamento sobre objetos e pode estabelecer 

relações progressivamente cada vez mais e mais abstratas. A autora esclarece ainda 

que essas dificuldades estão ligadas, muitas vezes, à didática do professor que 

simplesmente “...dá enfoque somente à nomenclatura, deixando de evidenciar suas 

propriedades.” (Ibidem, p.4) 

Segundo Crowley (1994), quando o casal Van Hiele propôs os níveis, acreditava 

que para que houvesse uma boa promoção da aprendizagem, o professor deveria saber 

em que nível estão seus alunos para então planejar suas ações pedagógicas. Os 

resultados do teste em geral, nos mostraram que os acadêmicos não possuem o nível 

esperado para aluno recém ingresso no curso superior de Matemática, os mesmos 

apresentam vocabulário, mas não reconhecem as propriedades que caracterizam uma 

determinada figura, reforçando nossas considerações de que tiveram pouco contato 

com a Geometria na educação básica. Foi pensando nessas dificuldades com a 

geometria que propomos e realizamos a segunda etapa da pesquisa, a qual, como já 

exposta, envolveu a realização de um curso com o GeoGebra voltado para a proposição 

de atividades matemáticas que contribuíssem para dirimir as dificuldades que os 

alunos trazem de conceitos básicos de geometria, para que possam ultrapassar o nível 

de conhecimento geométrico.  

 

3.3 Delimitando o grupo de participantes da segunda etapa da pesquisa 

 

Nos restringiremos, a partir desse momento, a um grupo menor de 13 

participantes. Estes se dispuseram voluntariamente participar de sete encontros, com 

uma proposta planejada de atividades e pequenos textos referentes a temáticas: 

Tecnologias na Educação, Formação de professores e Ensino-Aprendizagem de 
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Geometria, da qual culminou em provocar reflexões nos acadêmicos, de forma a 

fomentar a interação entre os participantes, a formação de conceitos matemáticos e as 

descobertas das potencialidades dos recursos tecnológicos digitais. As atividades 

foram realizadas no LEM do Campus Salinas, pretendendo promover a familiaridade 

do futuro docente com essa prática em sala de aula. Neste sentido, buscamos atender 

às demandas atuais de formação em que o ensino e a aprendizagem caminham juntos, 

empreendendo atividades que foram realizadas de forma coletiva e colaborativa, 

intermediadas pelas tecnologias. 

No primeiro encontro realizamos um grupo focal, conforme já especificado na 

metodologia, neste primeiro contato desejamos conhecer melhor o grupo e estimulá-

los a resgatar parte das lembranças de suas aulas de Geometria da educação básica. 

Nesse momento, conseguimos obter informações sobre a vida estudantil que até então 

não haviam sido reveladas. O quadro a seguir, apresenta de maneira sucinta o perfil 

do grupo, bem como um pouco de suas memórias sobre as aulas de Geometria.  

 

Quadro  7 - Breve descrição do perfil dos participantes dessa etapa da pesquisa  

Codinome  Idade Escola 
Memórias sobre as aulas de 

Geometria 

Concluiu a séries da 
educação básica em 

Salinas? 

A1 28 anos Pública Ângulos  Não 

A2 17 anos 
Privada, mas 
era bolsista 

Ângulos  
Não 

 
A3 

18 anos Pública Teorema de Pitágoras 
Não 

A4 25 anos Pública 
Classificação de triângulos e 
algumas figuras 

Não 

A5 18 anos Pública Ângulos e triângulos  Não  

A6 19 anos Pública Área e perímetro de figuras planas  Não  

A7 18 anos Pública 
Área de polígonos, nome da figura 
de acordo com a quantidade de 
lados 

Sim 

 
A8 

18 anos Pública “Não estudei Geometria” 
Sim  

A9 21 anos Pública 
Somente conhecimento das figuras 
planas 

Não 

A10 20 anos Pública “Não estudei Geometria” Não  

A11 21 anos Pública “Não estudei Geometria” Sim  

A12 29 anos Pública “Não estudei Geometria”               Sim 

A13 18 anos Pública Circunferência, planos e retas               Sim  

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2017. 



95 
 

95 
 

No que diz respeito às memórias das aulas de Geometria, conforme exposto no 

quadro 7, percebemos que os discentes tiveram pouco contato com este conteúdo. 

Dessa forma, entendemos que ainda existem lacunas e problemáticas que necessitam 

ser melhor discutidas e investigadas.  Acreditamos também que se não resolvidas 

influenciarão na sua formação inicial e na prática docentes desses futuros professores. 

Com isso concordamos com Santos e Nacarato (2014, p. 15-16) quando dizem que: 

 [...] o pouco contato dos professores com o conteúdo geométrico 
propiciou que a sua prática também tornasse deficitária, e isso vem, de 
certa forma, se arrastando até os dias atuais. Mesmo com mudanças no 
livro didático, o professor ainda se sente inseguro para ensinar 
Geometria, o que evidencia que os dois termos do binômio aprender-
ensinar estão intimamente interligados, ou seja, só temos condições de 
ensinar aquilo que conhecemos.   

 
Embora consideremos que houve um avanço significativo nas últimas décadas, 

do século XX, visto que até os anos 90, os pesquisadores da área relatavam sobre o total 

abandono do ensino de geometria (PAVANELO, 1989; PEREZ, 1991; LORENZATO, 

1995), pelo que foi mostrado nos dados até aqui apresentados vimos que, a situação 

ainda é crítica e, portanto, estudos como o nosso são relevantes. 

A seguir, apresentamos um quadro, com recortes das falas dos acadêmicos, no 

processo de triangulação de dados, em diferentes momentos da segunda etapa da 

pesquisa, em que os participantes rememoram suas vivências ou não com o ensino de 

Geometria, sendo agrupadas na categoria 1. 

 
Quadro  8 - Unidades de Análise sobre a memória das aulas de Geometria 

Grupo Focal 
(Inicial) 

A5: [...] eu nunca usei um compasso, nunca usei o compasso no ensino fundamental e 
médio. 
A4: Eu vi um compasso, aí eu nunca tinha usado um compasso. Logo, pensei, nossa que 
coisa estranha, um lápis de duas pontas, pra quê?! (risos) 
A2: Eu nem aula de Geometria eu tive.  
A10: Eu também não, na verdade foi assim, bem superficial, fazer um círculo, só isso. 
A5: Na verdade, aquela coisa básica, bem básica. 

Encontros 
formativos 

Entrevistas espontâneas:  
A10: Eu falo do meu ensino médio, eu não tive aquela geometria, ficou só no basicão. 
A6: Não lembro de nenhuma aula que o professor mostrou pelo menos as formas 
geométricas.  

Observações e Diário de Bordo: 
- Notamos que durante os encontros os acadêmicos reconheciam de maneira parcial os 
elementos que caracterizam algumas figuras planas propostas durante as atividades, 
mostrando-nos que tiveram algum contato com a disciplina.  

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2017.  
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Pelas falas dos discentes, descritas no quadro 8, percebemos que eles tiveram 

pouco contato com recursos didáticos que favorecessem a manipulação e visualização 

de formas geométricas de figuras planas, o que corrobora com as ideias de Perez (1991) 

e Lorenzato (2008), descritas no capítulo de referenciais teóricos. Pautado nos 

depoimentos, isso só reforçou a ideia que eles tiveram pouco contato com este campo 

do saber e com ferramentas básicas tais como régua, esquadro e compasso, que 

pudessem mediar a aprendizagem. Santos e Nacarato (2014) consideram que seja 

imprescindível o uso de tais recursos para a construção do desenvolvimento do 

pensamento geométrico, já que na Educação Básica, especificamente, no Ensino 

Fundamental II, o aluno tem essa necessidade de manipular, desenhar e visualizar, 

para assim formar a imagem mental do objeto estudado. Vimos então que se nem 

ferramentas mais acessíveis como as mencionadas não fizeram parte da atividade 

matemática do grupo, muito menos provável é que tenham tido acesso às TD, que 

podem potencializar ainda mais o aprendizado de conteúdos geométricos. 

O quadro 9, apresenta a opinião dos discentes no que diz respeito aos motivos 

que levam o professor a não ensinar Geometria, que podem ser sistematizados em: 

Priorização de outros conteúdos em detrimento da Geometria e falta de domínio do 

conteúdo (LOREZANTO, 1995; PAVANELLO, 1989; PEREIRA, 2001); Dificuldade dos 

discentes por falta de conhecimentos prévios adquiridos em outras etapas da 

Educação Básica; Falta de tempo suficiente para o docente cumprir as exigências 

curriculares da disciplina (PAVANELLO, 1989; 2004); Ensino superficial o que não é 

suficiente para enfrentar os tão temidos vestibulares. (PAVANELLO, 2004; 

LORENZATO, 2008).  
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Quadro  9 - Unidade de análise sobre os motivos que leva o professor não ensinar Geometria 
Grupo Focal 

(Inicial) 
Não emergiram discussões a respeito. 

Encontros 
formativos 

Entrevistas espontâneas:  
A5: Eu acho que cada professor quando ele vai trabalhar com seu aluno, ele coloca o que 
é mais relevante em cada matéria, aí ele acredita que a Geometria tem menos relevância, 
por isso que ele deixa de ensinar.  
A4: Eu não sei, mas podem ser várias coisas, nós estamos falando por nós, porque nós 
temos muita dificuldade em Geometria... talvez os alunos não conseguem entender, por 
isso o professor não ensina.  
A5: Nem todos os professores têm domínio total desse assunto, que é a Geometria.  
A13: Depende de várias coisas, mais do professor. Eu tenho essa visão de hoje, porque 
quando eu estudei não era assim. 
A5: Mas minha professora do ensino médio, ela caminhava o livro todo durante o ano, 
chegava em Geometria ela pulava pra outro assunto. Mas a gente não pode colocar a culpa 
só no professor não, porque tem o aluno também né.  
A6: Às vezes também não dá tempo o professor ensinar geometria.  
A10: Na escola, que eu estudei, dificuldade mesmo da professora, então ela só ficava 
mesmo naquele negócio: “gente isso aqui é um cubo”, aí não avançava mais do que isso, 
ficava nisso, a vida toda. E em Geometria, não basta só identificar [...] essas coisinhas bem 
básicas. No ensino médio, eu conheci mau as figuras.  
A6: Mas eu acho que depende muito do conteúdo, porque eu acho assim, chegou em 
Geometria, se o aluno não tiver uma base boa de álgebra, ele não vai dar conta não. Se ele 
não souber montar e resolver uma equação, como é que ele vai resolver os problemas de 
área, perímetro, volume.  

Observações e Diário de Bordo: 
- Frustação dos discentes por não terem tido contato com a geometria; 
- Falta de preparo dos professores e domínio do conteúdo; 
- Priorização de outros conteúdos.  

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2017.  

 

Embora percebamos que o ensino de Geometria esteja presente de maneira bem 

tímida no cotidiano escolar, consideramos que houve um avanço significativo, visto 

que até a década de 1990, os pesquisadores da área relatavam questões do abandono 

do ensino de geometria. Ainda que o livro didático apresentasse os conteúdos 

geométricos diluídos no decorrer dos capítulos, de acordo com a fala do discente A5 

(quadro 9) o professor ainda prefere trabalhar a abordagem que acredita ser mais 

conveniente, e ao se deparar com os assuntos de Geometria eles simplesmente são 

ignorados. Dessa forma, entendemos que as lacunas que permeiam em formação dos 

professores que atuam na Educação Básica, refletem nas dificuldades dos estudantes 

com tais conteúdos.  

Identificamos que durante os encontros os participantes foram 

progressivamente se desvencilhando das respostas padronizadas, por vezes, quando 

questionados sobre a veracidade sobre as aulas de Matemática, mais especificamente 
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do assunto que contemplasse a Geometria, ainda que a presença do gravador tenha 

influenciado nas respostas dos acadêmicos, pois poderiam não ser as mesmas sem a 

presença dessa mídia (BORBA; VILLAREAL, 2005), uma vez que entendemos que a 

mídia participa da atividade do coletivo seres-humanos-com-mídias. Passaremos 

agora a discutir as questões relacionadas as TD como ferramenta mediadora. Essa 

categoria emergiu nas discussões dos encontros formativos e nos grupos focais inicial 

e final.  

 

3.3 Categoria 2 -  Tecnologia como Ferramenta Mediadora 

 

Antes de iniciarmos o uso das TD, os participantes foram indagados se eles já 

conheciam o software GeoGebra antes do ingresso na graduação e a resposta foi 

unânime em dizer que não. De posses dessas informações, iniciamos a apresentação 

do programa, com explanações sobre o que o diferencia dos demais, por se tratar de 

um software livre e de domínio público. Em seguida foram apresentadas algumas das 

principais funcionalidades do aplicativo tais como: a área de trabalho do software, a 

barra de menu, o campo de entrada, a barra de ferramentas, a janela algébrica e a de 

visualização.  

Os discentes foram instruídos de como utilizar as principais ferramentas 

(mover, criar um ponto, arrastar); como saber qual ferramenta está ativa, observando 

na barra de menu, quando uma opção está selecionada; bem como, a importância de 

compreender como se utiliza cada uma delas. Além disso, a medida que as dúvidas 

foram surgindo, foi necessário diferenciar objetos livres e independentes (podem ser 

movimentados) dos dependentes (dependem de outros objetos). Ressaltamos que não 

foi feito um tutorial detalhado sobre o uso de cada ferramenta do GeoGebra, mas as 

atividades foram pensadas de forma que os acadêmicos fossem conhecendo e 

aprendendo a utilizá-lo à medida que fossem realizando-as.  

Entendemos que a utilização do computador no ensino da Geometria exerce 

uma especial importância na questão da visualização. Na teoria de Van Hiele, o 

reconhecimento visual é o primeiro nível do pensamento geométrico (nível zero), pois 

o aluno visualiza o objeto geométrico e o identifica. Segundo o autor do modelo, a 
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visualização, a análise e a organização formal (síntese) das propriedades geométricas 

relativas a um conceito geométrico são passos preparatórios para o entendimento da 

formalização do conceito, pois as aulas com o uso deste software certamente exigirão 

mais tempo para a formalização dos conceitos e muito planejamento das atividades 

por parte do professor.  

Com os encontros, foi possível perceber que durante as aulas de Matemática, 

em geral, eles não fizeram o uso das TD. Percebemos que as escolas ainda inibem o 

uso do laboratório de informática, essa prática de acordo com os discentes, é uma 

atitude que provém da gestão, na tentativa de zelar os equipamentos para tal uso, 

identificamos a partir dos discursos relacionados no quadro 10.  

 

Quadro  10 - Unidade de análise sobre o uso das TD durante as aulas da Educação Básica 

Grupo Focal 
(Inicial) 

A10: Pra começar o laboratório nem funcionava. Quando começou a funcionar, foi no 
último ano, mas era proibido de usar.  
A5: Os computadores lá da escola que eu estudava, eram novinhos, só que não deixava 
ninguém usar.  
A11: Os alunos não poderiam usar, tinha maior burocracia. E quando usava, poucos 
funcionavam.  
A1: Eles (a figura do gestor e do coordenador pedagógico) têm que incentivar os alunos, 
deixar os alunos manusear os equipamentos para despertar neles o interesse, porque as 
vezes confundem zelar com cuidado excessivo. 

Encontros 
formativos 

Entrevistas espontâneas:  
A7: Meu professor não sabia nem ligar o Datashow, quem dirá usar o computador durante 
as aulas. 
A2: Na minha escola mesmo, o laboratório de informática era fechado o tempo todo.  
A5: Eu não me lembro de nenhuma aula de Matemática, que tivesse feito uso da 
Informática, nem mesmo com slide.  

Observações e Diário de Bordo: 
- Foi perceptível que os discentes não tiveram contato com o computador durante as aulas 
da educação básica.  

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2017.  

  

Moran (2012) acredita que necessitamos de educadores tecnológicos 

(professores e gestores) que nos tragam as melhores soluções para cada situação de 

aprendizagem, que humanizem as tecnologias e as mostrem como meios e não como 

fins.  Humanizar as tecnologias no sentido de buscar caminhos para facilitar o processo 

de ensino e aprendizagem. Oportunizar o aluno o acesso as TD caminham na direção 

de preparar para o seu futuro. Segundo esse autor, o conhecimento se dá no rico 

processo, externo e interno, de interação.  
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Sobre a presença dos computadores na escola  

[...] os alunos devem ser expostos a essas novas tecnologias da 
inteligência para que o conhecimento que é produzido nas escolas e 
nas universidades não esteja desconectado do resto da sociedade, uma 
vez que as tecnologias de informação e comunicação são, cada vez 
mais, parte integrante de nossas vidas. (BORBA; VILLAREAL, 2005, p. 
56 – tradução nossa).  
 

No quadro 11 apresentamos a síntese do pensamento dos acadêmicos sobre as 

concepções do professor que faz uso das TD nas aulas. Os discentes acreditam que é 

necessário ter domínio pleno dos recursos que o computador oferece. Além disso o 

professor deve saber conduzir o processo de mediação e dinâmica de acordo com cada 

momento. Nesse sentido, Moran (2012, p.36) acredita que o docente “[...] precisa ter 

flexibilidade para adaptar-se a situações muito diferentes e sensibilidade para escolher 

as melhores soluções possíveis para cada momento.”  

 

Quadro  11 - Unidade de análise opinião dos discentes sobre o professor e o uso de TD 

Grupo Focal 
(Inicial) 

A4: Ajuda, mas depende do professor, quem vai tá orientando, como vai conduzir a 
utilização desse recurso né. Se souber de uma forma bacana e tal, e conseguir passar, vai 
funcionar muito bem, os alunos vão conseguir aprender... caso contrário não.  
A10: Alguns vão ter facilidade, vão aprender mais rápido, outros não! Então, o professor 
ele tem que ter essa consciência de dinamizar, de ter a dinâmica na sala para conduzir as 
atividades.  
A7: Concordo com tudo que A10 falou. (risos) 
A6: Porque se não tiver a interação do professor fica complicado. Usar o slide só com 
texto, pode usar os métodos tradicionais de ensino, como por exemplo, o quadro.  

Encontros 
formativos 

Entrevistas espontâneas:  
A5: Eu acho que às vezes ele (o professor) tem medo de o aluno saber/aprender mais do 
que ele, e ele não ter controle da situação. Então, nesse sentido a tecnologia até atrapalha, 
aí o professor tem receio de usar.  
A10: Se o professor não tiver tanto domínio na tecnologia e mostrar isso para o aluno na 
sala, o ensino vai querer ensinar e o professor vai se sentir menosprezado e pode até 
colocar o aluno da fora da sala, porque os alunos sabem mais do que ele. 
A8: Eu acho que depende do professor. 
A4: Eu também concordo com A8, depende de como o professor vai encarar este fato, 
porque ele pode encarar assim: obrigada, que bom que você tá me ensinando, vamos 
crescer e aprender juntos [...] 

Observações e Diário de Bordo: 
- Depende muito da forma como o professor irá conduzir.  
- Alerta de que a Tecnologia pode atrapalhar.  

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2017.  

 



101 
 

101 
 

Santos e Nacarato (2014, p.83) afirmam que o “[...] suporte tecnológico permite 

o desenho, a manipulação e a construção de objetos geométricos, facilita a exploração 

de conjecturas e a investigação de relação que procedem o uso do raciocínio formal. 

O papel do professor de mediar e gerenciar atividades para facilitar o processo 

de ensino e aprendizagem exige conhecimento, dedicação, perspicácia para agir 

naturalmente, e interagir com o discente na produção e na crítica de novos 

conhecimentos. A ideia de mediação é estendida para uma de impregnação mútua, 

onde as mídias permeiam o humano da mesma forma que as tecnologias são 

compreendidas como sendo impregnadas por humanidade. (BORBA; VILLARREAL, 

2005) 

Com a popularização das TD, principalmente o computador e o celular, o acesso 

também se popularizou. Como a educação é um segmento que tem grande relevância 

na vida das pessoas, a revolução tecnológica e popularização digital também tem 

influência nas escolas, sobretudo na vida do professor que terá o desafio de encarar 

tais tecnologias e incorporar em suas práticas escolares. Ao adotar a palavra ‘desafio’ 

refiro-me às múltiplas diversidades que o docente poderá encontrar em sua prática, 

que vem desde de infraestrutura (equipamentos e recursos), até a diversidade do 

público que se destina a atividade.  

Ao sintetizar as unidades de análise presente nas falas do quadro 12, tivemos a 

percepção que para se utilizar o GeoGebra como ferramenta de ensino, além do 

conhecimento matemático, é necessário domínio de ferramentas básicas do 

computador, tais como: clicar, arrastar e selecionar elementos na área de trabalho do 

software. Os discentes acreditam que o aluno com conhecimento de informática facilita 

as ações do professor. Além disso, eles ressaltaram a necessidade das aulas de 

informática básica para nivelamento da turma, já que as turmas são bem heterogêneas. 

Mas sabemos que a realidade das escolas públicas brasileiras dificilmente irá conseguir 

oferecer tais aulas no ensino fundamental e médio.  
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Quadro  12 - Unidade de análise sobre o docente saber a lidar com as ferramentas básicas nas 
aulas 
 

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2017.   

 

O construto seres-humanos-com-mídias também foi baseado no pensamento de 

Lévy (1993) de como as tecnologias hoje afetam o pensamento humano influenciando 

a escrita, a linguagem, as relações de trabalho e sociais, entre outras. Sendo assim, 

precisam fazer parte das práticas pedagógicas, em especial no ensino de matemática. 

Desse modo, em nossa pesquisa optamos pelo uso do software GeoGebra como o 

Grupo Focal 
(Inicial) 

A10: O professor ele não tem o dever de ensinar o básico do básico para o aluno.  
A5: Esse caso dos alunos não terem acesso as tecnologias, é alguns... Isso aqui é 
minoria, das minorias, pode ir em qualquer sala, se você fazer um levantamento é 
minoria. Por que hoje em dia o computador se popularizou tanto, qualquer um tem 
celular.  
A10: Então, mas nem todo mundo saber mexer.  
A5: Mas é minoria. 
A10: Certo, mas todo mundo saber mexer, mas pesquisa nas turmas pra ver quem é 
que sabe mexer com o GeoGebra?!  
A5: Aí que tá a capacitação do professor, entendeu?! 
A4: O ideal seria na sala de aula, no laboratório de informática, um professor de 
Matemática e outro de informática. 
A5: isso! Um professor de Matemática capacitado. O outro de informática para lidar 
com essas questões básicas. 
A4: Se o professor de Matemática, se ele vai mexer com o GeoGebra, logo ele tem que 
ter o conhecimento técnico de como se liga o computador, essas coisas... 
A2: Mas aí, ele vai perder o tempo da aula dele, ensinando outras coisas, perde o foco. 
A4: Por isso seria necessário, aulas de informática básica nas escolas, em momentos 
diferentes das aulas, para facilitar. 
A5: Uma aula para informática básica.  
A10: Igual você chega na sala e fala: gente vamos mexer no GeoGebra, tá. A gente já 
tem uma disciplina especial pra isso, então mesmo você não ter mexido no GeoGebra, 
mas você sabe mexer com outras ferramentas, facilita. O professor fala assim: vai em 
exibir, você já sabe onde fica exibir. 
A5: Eu acho que é isso, mesmo que seja minoria, ainda tem alunos do curso superior, 
da nossa sala do primeiro período, que chegou e não sabiam ligar o computador.  

Encontros 
formativos 

Entrevistas espontâneas:  
A6: Mas o aluno deve ter o conhecimento básico de informática, porque o professor 
leva o aluno pra lá e ele não tem o conhecimento básico de informática, ele vai ter que 
ensinar coisas básicas e vai acabar perdendo tempo, não vai conseguir trabalhar o 
conteúdo que ele precisa trabalhar.  
A9: Na minha sala todo mundo sabia mexer com o computador, as vezes os 
professores que não sabiam, nem ligar o Datashow, a gente ficava ensinando para o 
professor. 

Observações e Diário de Bordo: 
- Necessidade do professor ter domínio da informática e de conteúdos matemáticos; 
- Necessidade de conhecimento básicos de informática na educação básica; 
- Sugestão: aula de informática básica nas escolas.  
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artefato midiático que, acreditamos, permite aos alunos reorganizarem seus 

conhecimentos matemáticos sobre Geometria Plana e internalizarem esses conceitos. 

O GeoGebra pode apresentar vantagens não somente pela interação que o 

software proporciona, mas pela visualização e também pelos conhecimentos 

geométricos que os integram. Há uma exigência de que o aluno reflita sobre as 

propriedades do objeto a ser desenhado antes de fazê-lo, sendo possível identificar as 

fases de orientação direta e explicitação do modelo proposto por Van Hiele. Dessa 

forma, entendemos que a tela do computador fornece a impressão de que a “[...] 

construção geométrica está sendo deformada continuamente em todo o processo de 

arrastar, enquanto mantém as relações que foram especificadas como essenciais da 

construção original” (SILVA, 2011, p.11). Sobre a utilização do software no processo de 

ensino-aprendizagem filtramos os discursos mencionados no quadro 13.  

 

Quadro  13 - Unidade de análise sobre o uso do software no processo de ensino-aprendizagem 

Grupo Focal 
(Inicial) 

A5: Com o GeoGebra mesmo eu consigo enxergar uma fórmula de um polígono muito 
diferente, pra mim, eu não ligava nada, o desenho de um polígono a mão assim, e aquele 
pronto que tem no livro, pra mim não tinha nada a haver. 

Encontros 
formativos 

Entrevistas espontâneas:  
A13: Tão mais fácil pra visualizar o incentro, e mais perfeita a construção.  
A2: Eu vejo o GeoGebra como comprovador da teoria.  
A5: Como ele (software) eu vejo um polígono fechado, fica mais fácil pra explorar também 
os recursos de área, e não só perímetro, dá pra entender o que é área e o que é perímetro.  
A9: Aquela explicação da semelhança de triângulos mesmo, para visualizar, é muito melhor 
pra entender a diferença de semelhante e congruente.  
A5: É deu pra entender, muito! 
A9: Tem que entender o conteúdo também, porque não basta saber mexer com as 
ferramentas do GeoGebra sem saber conceitos matemáticos. 
A1: As formas geométricas, por exemplo, facilitam muito a visualização.  

Observações e Diário de Bordo: 
- Inclusão de vocabulário geométrico adequado; 
- Ferramenta como mediadora.  

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2017.  

 

No decorrer dos encontros percebemos a inclusão de novas palavras no 

vocabulário geométrico dos discentes, conforme podemos visualizar no quadro 13. 

Acreditamos na linguagem como instrumento de comunicação e interação 

(VYGOTSKY, 2001), isso foi propiciado pelo contato com tais conteúdos matemáticos. 
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Foi perceptível também que os discentes foram ganhando mais segurança nas falas a 

medida que as discussões nos encontros avançavam. 

Acreditamos que, se o computador faz parte de um coletivo de 
pensamento educacional, é necessário gerar propostas educacionais, 
considerando as formas de pensar, a organização do conhecimento, e 

as mudanças nas relações pessoais dentro da sala de aula que o 
computador encoraja (BORBA; VILLARREAL, 2005, p. 97). 

 
Dessa forma entendemos uma mídia, neste caso o software, pode moldar e 

reorganizar o pensamento humano do mesmo modo que, os humanos, à medida que 

utilizam a mídia e percebem as necessidades de mudanças, moldam e reorganizam-se. 

Assim, uma mesma mídia pode transformar o conhecimento de formas distintas 

dependendo da forma de interação que o ser humano possui com ela (BORBA; 

VILLARREAL, 2005). Ao utilizar o software GeoGebra, por exemplo, a partir de 

conceitos matemáticos podemos compreender ferramentas do GeoGebra, assim como 

essas ferramentas podem nos auxiliam na compreensão de conceitos matemáticos.  

 

3.4 Categoria 3 -  Formação de conceitos fundamentadas a partir da teoria de 

Galperin mediado pelas TD 

 

O conjunto de atividades foram pensadas para desenvolvimento de conceitos 

geométricos a partir das etapas propostas por Galperin e a mediação do software 

GeoGebra. As atividades com o uso do software mencionado, por ser uma ação orientada 

por objetivos que envolvem reflexões teóricas e por ser, também, uma atividade que 

necessita ser instrumentalizada para atender aos objetivos da pesquisa. Assim, essa 

atividade possibilita a manipulação de objetos construídos, na busca da promoção da 

apropriação das significações dos conceitos matemáticos a partir de abstrações e 

generalizações.   

Quando o docente propõe uma atividade com a BOA, que constitui o modelo 

da atividade (conforme descrito no capítulo 1), privilegia a participação ativa dos 

discentes no processo de construção do conhecimento. Acreditamos que ela, por si só, 

pode gerar uma motivação nos alunos em aprender, esta é tida como a etapa inicial. 

Além disso, ao propor uma atividade mediada por uma ferramenta tecnológica, tida 
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como etapa de motivação, a orientação da atividade é condição fundante para a 

eficácia da ação formadora da aprendizagem. Nesse contexto, definimos ações 

necessárias ao processo de aprendizagem buscando revelar no conteúdo do processo 

de aprendizagem que poderá possibilitar alcançar o resultado desejado. (NUNES; 

RAMALHO, 2014) 

Procuramos desenvolver as atividades de acordo com as etapas de Galperin: 

motivacional, estabelecimento do esquema da BOA, material ou materializada, da 

linguagem externa e mental. Acreditamos que o uso da Teoria das Ações Mentais 

proposta por Galperin, pode contribuir para o aprendizado tendo em vista que as 

etapas promovem a internalização dos conceitos.  Entendemos que o conceito e a 

aplicação desse conceito (ação) formam um par dialético que orienta a aprendizagem 

dos estudantes na busca da solução de problemas. Depreende-se então que uma 

curiosidade se configura numa atividade externa do aluno, uma leitura de mundo feita 

pelo estudante que se expressa como uma pergunta e para ser entendida de forma 

sistematizada e permanente, necessita ser internalizada. 

 

Quadro  14 - Unidade de análise sobre o Teorema de Pitágoras 

Grupo Focal 
(Inicial) 

A5: [...] olha essa fórmula, depois falava assim: decora essa fórmula que vocês vão usar, 
isso... E chegou com a fórmula, apresentou e pediu pra aplicar com alguns exemplos.  
(todos concordaram que aprenderam)  
A6: A minha professora, chegou a contar uma historinha de como surgiu e apresentou a 
fórmula também. 
A7: Meu professor mostrou a fórmula e deu um exemplo lá, só isso...  

Encontros 
formativos 

Entrevistas espontâneas:  
A5: Eu sempre associei o teorema de Pitágoras ao lado, nunca entendi esse negócio de área. 
A10: Se eu fizer com outras figuras com a mesma área, será que dá certo? 
A4: Se mantiver a mesma proporção da área acredito que sim.  

Observações e Diário de Bordo: 
- Compreensão da relação lado/área da definição do teorema de Pitágoras; 
- Interação do coletivo durante as atividades realizadas; 
 

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2017.  

 

O quadro 14 apresenta fragmentos de fala e construção dos discursos sobre o 

Teorema de Pitágoras, os acadêmicos fazem um comparativo do ensino fundamental 

e com a proposta do uso do software. São evidentes as marcas deixadas pelo ensino 

tradicional, onde professor exige que o discente “decore” a fórmula pois será 
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importante na vida do aluno, sem preocupação com a compreensão de fato. Durante a 

atividade ficou evidente o papel das TD para facilitar a visualização e do ambiente de 

interação, proporcionado pelo diálogo dos participantes para a produção de 

conhecimento acerca do Teorema, num ambiente onde os coletivos são formados por 

seres-humanos-com-mídias. A reorganização do pensamento se dava a cada nova 

simulação, que estava condicionada às possibilidades que o software oferece. (BORBA; 

VILLARREAL, 2005). 

Sobre a visualização podemos afirmar que “[...] envolve um esquema mental 

que representa a informação visual ou espacial. É um processo de formação de 

imagens que torna possível a entrada em cena das representações dos objetos 

matemáticos para que possamos pensar matemática.” (BORBA; SCUCUGLIA; 

GADANIDIS, 2014, p.53) 

As mídias como artefato mediador no desenvolvimento da atividade, 

transformaram em objetos, que geram resultados com mudança no processo de 

produção do conhecimento. Assim, a noção do construto seres-humanos-com-mídias 

como um sistema de atividade permeada pela interação do ‘ser humano’ com o objeto, 

no caso as mídias, poderão promover a aprendizagem.  

O diálogo entre os futuros docentes durante a realização da atividade sobre a 

demonstração formal do Teorema de Pitágoras com o uso do software, emergiram 

discussões entre os mesmos sobre atividade com outros polígonos. A investigação 

inicialmente foi centrada nos polígonos regulares, no caso o quadrado. Os discentes 

sentiram necessidade de ‘testar’ a relação das áreas utilizando outros polígonos, assim 

eles puderam realizar facilmente uma variedade de experimentações. Por exemplo, 

arrastar os vértices do triângulo equilátero, para obter uma figura diferente e manter 

a proporção das áreas. Após sucessivos testes com vários polígonos regulares, 

percebemos que eles chegaram a seguinte conclusão: “se a gente desenhar um 

pentágono a regra não se alterou... a área do pentágono desenhado sobre a hipotenusa 

é igual a área dos pentágonos desenhado sobre os catetos, então isso vale para 

qualquer polígono” (A5). Destacamos mais uma vez a importância do pensamento 

coletivo que foi reorganizado com base nas interações proporcionadas pelo software.  
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Ao atribuir significados: 

Abrange a formação ou concepção de uma imagem visual, mental (de 
algo que não se tem ante os olhos no momento). Isso porque, de fato, é 
no exercício de observação de formas geométricas que constituem o 
espaço, e na descrição e comparação de suas diferenças, que as crianças 
vão construindo uma imagem mental, o que lhes possibilitará pensar 
no objeto na sua ausência (FONSECA, 2011, p.115). 

 

Dessa maneira, entendemos que as atividades realizadas num coletivo de seres-

humanos-com-mídias podem proporcionar aos alunos oportunidades de dialogar com 

seus pares e também, com a tecnologia, baseando na experimentação, proporcionando 

aos discentes a oportunidade de testar, investigar, levantar hipóteses através da 

experimentação. Passos e Nacarato (2003, p. 121) acreditam que:  

Programas de computadores que permitem a representação 
tridimensional de objetos espaciais, possibilitando aos usuários 
manipular esses objetos dinamicamente, através de transformações 
como rotações, translações, dilatação ou secções por planos, deverão 
ser usados nas salas de aula com mais frequência. 

 

Nesse sentido, ressaltamos a facilidade do software. O diálogo abaixo é resultado 

da interação entre os participantes durante a realização de uma das atividades:  

A5: Eu vou fazer do início que eu quero ver se vai dá algum problema.  
A9: Você criou o círculo grande? A5: Círculo ou circunferência?  
A9: Melhor dizendo circunferência, porque não tem área né. (risos)  
A5: Uma circunferência que passa pelos cantos.  
A13: É mesmo tem que fazer a circunferência! 
A5: Dá pra gente visualizar o desenho da bicicleta? A6: Mas na roda tem segmentos 
e o que mais? Já sei podemos fazer o raio com segmentos também.  
A9: Temos que fazer os polígonos no quadro, a circunferência nas rodas. 

 
Observamos com o fragmento acima que houve a incorporação do conceito 

matemático: círculo x circunferência. Na perspectiva histórico-cultural cada palavra é 

um conceito, pois a palavra “[...] em princípio tem o papel de meio na formação de um 

conceito e, posteriormente, torna-se seu símbolo”. (VYGOTSKY, 2001, p.161). 

Santos e Nacarato (2014, p.26) afirmam que esse ambiente caracterizado pela: 
  

experimentação – não como uma mera manipulação de objetos – ocupa 
papel central. É na exploração de objetos reais, mediada pela 
problematização, que os alunos vão se apropriando dos conceitos 
geométricos, do vocabulário, das propriedades dos objetos, das 
semelhanças, das diferenças entre eles e das diferentes inclusões de 
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classes. Enfim, vão se apropriando dos significados dos conceitos 
geométricos. 
 

A interação e o desejo de ir além foi destaque durante a atividade sobre o 

Tangram. Esta foi desenvolvida sem utilização da BOA, para que os discentes 

pudessem pensar nas etapas que compõe a realização da atividade, selecionamos um 

trecho do diálogo dos discentes que caracterizou este momento:  

A10: Eu vou olhar pra imagem;  
A5: Certo, vamos então criar o tangram, usando os pontos médios dos lados, 
eu penso que fica mais fácil. Olha pra você ver...   
A6: Sim, usa ponto médio, mas tem lados que não vai ter o ponto médio. 
A10: Mas olha pra você ver, faz o segmento separado e depois as peças, no caso 
é pra montar o quebra-cabeça com as peças separadas.   
A13: Sim, tem que ser de forma que deleta o tangram por baixo, e as figuras 
permanecem... concorda?  A6: Eu desenhei o polígono, mas ficou fechado. Eu 
tento arrastar não vai, vai a figura toda.  
A10: Fazer separado né?  
A5: É... Eu quero fazer as peças separadas, pra eu poder movimentar e montar 
as figuras no GeoGebra, pra dar movimento para as peças, e não para o 
polígono, fica mais interessante;  
A13: Eu vou fazer separado então! 

 

Percebemos a simulação realizada por A5, ao tentar criar objetos independentes 

com o GeoGebra, que possibilita a manipulação das peças do Tangram, o que seria 

difícil de ser realizada com outra tecnologia que não tivesse os mesmos recursos desse 

aplicativo. De acordo com Borba e Villaral (2005) essa produção de conhecimento é 

condicionada pelas mídias, visto que percebemos a reorganização do pensamento se 

dava a cada nova simulação, que estava condicionada às possibilidades que o software 

oferece. 

Durante a resolução das atividades guiadas pela BOA, observamos que ao final 

dessa etapa, eles já conseguiam resolvê-las reduzindo a estrutura da BOA, e quando 

não utilizada a BOA sentiram dificuldade em executar e foi necessário disponibilizar 

mais tempo para conseguiram finalizá-las com sucesso.  

Percebemos a evolução do pensamento dos discentes no decorrer deste estudo. 

Eles visualizam o software como ‘comprovador’ da teoria; além de facilitar nas 

demonstrações, as atividades feitas com o lápis, papel, compasso e com régua, podem 

ser feitas com maior precisão no GeoGebra. Entretanto, para os futuros docentes é 
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necessário conhecer a ferramenta e saber bem os conceitos matemáticos. A exemplo 

disso, convém citar uma fala que emergiu em um dos encontros:  

A9: Você tem que saber qual usar. Por exemplo, você vai construir um 
quadrado, você tem que saber quais ferramentas usar. O cara pode saber muito 
de computador, mas se ele não sabe o que é um polígono é complicado, não vai 
conseguir fazer nunca, porque ele pode não saber as propriedades da figura, 
usando o exemplo do quadrado: eu não posso fazer um quadrado com lados e 
ângulos diferentes, tem que ser os quatro lados e ângulos congruentes. 
A4: Eu acho que o diferencial do livro com o software, é a construção, quando 
o aluno faz é diferente, no livro já vem pronto, mas você fazendo, você 
construído, aquilo fica dentro da cabeça da gente, torna mais significativo pro 
aluno.  
A9: Ativa mais a curiosidade da gente.  
A3: Eu penso que facilita muito a compreensão, principalmente na questão de 
visualização, eu consegui aprender muita coisa, porque consegui visualizar 
melhor.  

 

No geral, as atividades ocasionaram momentos de discussões bastante 

satisfatórios. Percebemos, durante as construções, um maior entendimento sobre 

conceitos geométricos, evidenciando prioritariamente, a partir da visualização das 

imagens. Dessa maneira,  

Uma prática pedagógica voltada aos processos de significação 
matemática não pode prescindir da compreensão de como o aluno 
desenvolve o pensamento matemático e, e do pensamento geométrico. 
Isso requer que o professor, além de conhecer os aspectos conceituais 
e epistemológicos presentes nesse pensamento, crie em sala de aula um 
ambiente propício à circulação de significações. (SANTOS; 
NACARATO, 2014, p.25) 

 
O quadro 15, a seguir, foi construído baseado no grupo focal final realizado com 

os futuros docentes e apresenta a síntese das falas sobre elementos que favorecem os 

que dificultaram as etapas de formação dos conceitos e desenvolvimento da 

aprendizagem.  
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 Quadro  15 - Elementos importante nas etapas de formação de conceitos 

 Fonte: Elaborado pelas autoras, 2017.  

 

 Uma das diferenças básicas que o ensino mediado pela Teoria de Galperin está 

exatamente na motivação e na orientação para execução das atividades (BOA). Os 

discentes consideram que atividade por meio da BOA facilita muito a compreensão de 

aprendizagem, já que ocorre por meio de etapas até criar independência. Os futuros 

docentes relataram ainda, que o trabalho em dupla facilita devido a interação e troca 

de experiência com o outro. De acordo com Nuñez e Faria (2004) quando o trabalho é 

feito em grupos pequenos favorece e amplia a motivação.   

 No tocante ensino, os futuros docentes apontaram como vantagens a eficiência 

e eficácia da metodologia, o aluno aprende mutuamente ao processo de ensino com 

maiores possibilidades de visualização e aplicação de conteúdos práticos, cometendo 

assim menos erros, ou minimizar no método de tentativa e erro.  

Temos ciência da importância e riqueza de se trabalhar por meio das etapas de 

formação de conceitos formados por Galperin, mas acreditamos que nem todos os 

professores estão preparados para trabalhar com tal teoria, é necessário uma 

atualização das formas de ensinar isso é algo intrínseco a profissão docente, e 

permanentemente, na formação continuada, devemos buscar ferramentas 

metodológicas que facilitem o processo de ensino-aprendizagem e que contribuam 

para uma formação mais sólida dos nossos alunos.  

Etapa do processo de 
formação de 

conceitos 
Elementos que favorecem Elementos que não favorecem 

Materializada 

-Atividade em dupla (tirar 
dúvida com o colega); 
-Orientação escrita (BOA). 

Não emergiram discussões. 

Linguagem Externa 

- Auxílio do colega; 
- Dificuldades em falar 
(organizar mentalmente como foi 
feito); 
- Troca de experiência com o 
colega. 

- Ausência da BOA e da imagem 
virtual BOA; 
 
- Criar a BOA. 

Mental  

- Melhoria na fala; 
- Mais independente do colega; 
- Consegue visualizar aplicações 
prática; 
- Maior produtividade nas aulas.  

- Lembrar de todas as etapas 
(BOA); 
- Fazer atividade sozinho requer 
mais tempo. 
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Na Etapa do Plano Mental, onde não contavam com nenhum tipo de apoio, dez 

dos treze licenciandos resolveram as atividades executando todas as operações de 

forma correta, sem o auxílio da BOA. Dessa maneira, durante as atividades propostas, 

entendemos que o nível de desenvolvimento apresentado pela maioria dos 

licenciandos é um indício de que passaram o sistema de orientações do plano externo 

– material, para o plano interno – mental, de forma independente. 

Na etapa final dos encontros, percebemos o avanço considerável que os 

licenciados tiveram se comparados com o momento do diagnóstico inicial. Na 

avaliação da experiência, que o ocorreu no último grupo focal, os licenciandos 

apontaram fatores que favoreceram o processo de formação, tais como, a interação dos 

alunos durante as atividades, a BOA como referência e nortear a solução, a resolução 

em dupla facilitando a troca de informações entre os estudantes e contribuindo para a 

internalização,  com o uso da linguagem, isto é, a existência de um processo 

organizado e planejado em etapas que possibilitaram a elevação do nível de 

desenvolvimento da habilidade nos estudantes,  o que permite-nos concluir que a 

formação da habilidade fundamentada na Teoria de Galperin possibilita a 

internalização e formação de dos conceitos através de etapas.  

Como um dos pontos que dificultaram o processo formativo, os licenciandos 

indicaram principalmente a falta de conhecimentos básicos sobre Geometria Plana e 

da utilização do software GeoGebra, o que poderia minimizar o tempo de realização 

das atividades, ou avançar em outros assuntos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Ao longo desta pesquisa, buscamos discutir o processo de ensino e 

aprendizagem de licenciandos ingressantes em um curso de Licenciatura em 

Matemática no que diz respeito a internalização de conceitos de Geometria Plana, 

mediados pelas TD.  

Retomando a interrogação que colocamos: 
 

Que conhecimentos sobre Geometria Plana os ingressantes de licenciatura em 

Matemática possuem? Como o software GeoGebra pode contribuir na internalização de 

conceitos geométricos de licenciandos em Matemática? 

 

Para tentar responder estruturamos nosso estudo em três objetivos específicos, 

os quais, atingidos, permitiriam levantar elementos que confirmassem ou refutassem 

nossas conjecturas iniciais. No primeiro objetivo específico propúnhamos identificar e 

refletir sobre os conhecimentos geométricos prévios de acadêmicos ingressantes na 

licenciatura em Matemática, foi possível traçar o perfil dos discentes e verificar o nível 

de aprendizagem de conhecimentos básicos de Geometria Plana de acordo com Van 

Hiele, que de modo geral foi o nível 1. 

No segundo objetivo específico analisamos as contribuições a partir de um 

conjunto de atividades com o uso do software GeoGebra, para a internalização de 

alguns conceitos de Geometria Plana. Durante os encontros provocamos reflexões e 

situações que os acadêmicos podem encontrar em sua futura prática docente. Por 

entendermos que ao preparar os acadêmicos para enfrentar situações-problemas e as 

demandas emergentes da atualidade para a sala de aula, estamos contribuindo com a 

profissionalização e desenvolvimento dos mesmos com relação ao software utilizado e 

aos conceitos propostos na realização das atividades.  

Por fim, entendemos que ao alcançar o primeiro e o segundo objetivo desse 

estudo, estamos contribuindo com o desenvolvimento dos níveis de compreensão 

demonstrados sobre a aprendizagem de conceitos de Geometria Plana a partir de Van 

Hiele, que foi o nosso terceiro objetivo.  
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É perceptível que a Geometria ainda está um pouco distante das práticas 

escolares, e de fato tem uma relação íntima com a formação do professor. Contudo, 

que não existe uma política de formação continuada proposta pelas das secretarias de 

educação no sentido de capacitarem seus professores para ensinar Geometria. 

Durante o processo formativo, identificamos no início da Etapa Materializada, 

que os licenciandos com nível de conhecimento baixo em relação aos conceitos básicos 

de Geometria, foi possível identificar e perceber alguns erros no vocabulário e 

atividades com dificuldade de execução, em função do conhecimento advindo da 

educação básica, que foram identificados no diagnóstico inicial.   

A proposta de familiarizar os futuros professores com esse tipo de experiência 

e estudo na tentativa de que estes pudessem transpor suas dificuldades de 

aprendizagem na abordagem do conteúdo de Geometria e o ensino mediando pelas 

TD.  O contato desses futuros docentes com essa proposta metodológica foi, por 

conseguinte, oferecer uma possibilidade concreta para sua formação profissional e a 

abertura de novos horizontes para sua atuação em sala de aula. 

Apontaremos os limites e as possibilidades deste estudo:  

Limites:  

✓ As etapas foram avaliadas de forma verbalizada, durante a análise sentimos a 

necessidade de uma avaliação formal ao final de cada atividade; 

✓ O tempo disponível para realização do estudo foi curto; 

✓ Levantamos dificuldade da realização dos encontros semanais, devido as 

inúmeras atividades dos discentes.  

✓ Os discentes acreditam que o software é tido como comprovador da teoria; 

Possibilidades:  

 

✓ Facilidade de visualização; 

✓ Dinamismo que o programa oferece;  

✓ Diferenças entre a aula tradicional e aula com a TDIC em relação a papel do 

professor; 

✓ Estímulo, autonomia na evolução dos conceitos dos alunos.  
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Com a pesquisa mostramos potencialidades, mas também revelou para nós 

novas problemáticas para aprofundamento em outros estudos, tais como: . Além de 

possibilitar a construção de um conjunto de argumentos para fundamentar nossas 

ideias, procuramos contribuir para a discussão da formação de habilidades na área da 

Educação Matemática.  

O sucesso da abordagem não significa que ela possa ser reproduzida com êxito 

em qualquer época e situação, pois cada turma, cada aluno, cada realidade possui suas 

especificidades, demandando recursos pessoais materiais e temporais diferenciados. 

Entendemos que a fase de estruturação e planejamento das atividades é tão importante 

quanto as fases de acompanhamento e avaliação. Para o professor incorporar recursos 

computacionais nas aulas, de modo não estanque, exige tempo e dedicação de todos 

envolvidos neste processo. Os licenciandos apontaram a etapas de formação mental 

como um dos elementos que favoreceram, principalmente, terem participado das 

etapas anteriores e, com isso, ter as operações (BOA) assimiladas. Percebe-se nas 

opiniões dos futuros docentes que a forma como são organizadas as etapas da 

assimilação da Teoria de Galperin favorece a aprendizagem. 

Na atualidade, dispomos de diversas tecnologias, tais como: computador, 

tablets, calculadoras, smartphone, dentre outras; que podem auxiliar o processo de 

ensino e aprendizagem. São artefatos que atuarão com a função de mediar a ação do 

aluno e do professor sobre o objeto matemático a ser estudado. Convém citar como 

exemplo, com uma construção realizada no software GeoGebra, podemos visualizar e 

investigar as propriedades de uma figura geométrica. Essa mesma construção se fosse 

realizada com lápis e papel, não permitiria essa manipulação dinâmica, dificultando a 

visualização e a compreensão do conceito. Nesse sentindo, a tecnologia possivelmente 

surge como ferramenta mediadora da aprendizagem, tornando o ensino mais atrativo 

e motivador. 

Mesmo planejando as atividades, convém contar a possibilidade de 

imprevistos, visto que exige uma estrutura mínima no funcionamento, tais que são: 

sala de aula com equipamentos para a realização das atividades; recursos humanos: 

suporte técnico para problemas de hardware e software, apoio na realização das 
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atividades; flexibilidade de horário, pois cada aluno possui suas necessidades e ritmo 

de trabalho, sob risco deles de sentirem desmotivados ou excluídos perante os demais. 

Aos olhos da Teoria da Atividade, o que temos é a percepção de a formação de 

conceitos a partir das etapas de formação fundamentos na Teoria de Galperin mediado 

pelas TD é necessário levar em consideração alguns pontos:  

-  A motivação é um fator importante para estimular os alunos, Borba e Villareal 

(2005) afirmam que, dentro dessa visão, a presença do computador nos meios 

educacionais se justifica pelo fato de que aprender com o uso dessa tecnologia pode 

ser mais divertido, entendemos que a mídia seja também um fator de motivação.  

- É necessário observar engajamento dos estudantes, para não desinteirar no 

meio do processo. Nesse caso o papel do professor, ou mediador deve envolver a 

realização de comentários sobre o andamento das atividades dos alunos e fornecer 

feedback imediato toda vez que for solicitado, estar sempre atento a todas as etapas;  

- As atividades em grupo privilegiam as interações pessoais e a troca de 

experiências relacionadas ao cotidiano, vinculado teoria e prática como situação-

problema; 

- O momento potencializa a análise crítica e reflexiva dos estudantes, bem como 

entrosamento entre eles.  

Foram feitas observações sobre as ideias características do pensamento de cada 

aluno e o nível de amadurecimento dos respectivos conceitos ao final dos encontros. 

Os resultados indicaram que as transformações na produção matemática dos sujeitos 

estão inextricavelmente relacionadas ao processo de moldagem recíproca e aos 

distintos papéis que o software desempenhou. 

 As aceleradas modificações das TDIC têm mostrado a necessidade de se 

transformar as práticas pedagógicas no sentido de incorporar as inovações 

tecnológicas no cenário educativo. Fazer pesquisas envolvendo a formação de 

professores é uma iniciativa conveniente, visto que novas dimensões surgem a cada 

dia, mediante a dinâmica das tecnologias e das novas organizações sociais, na busca 

do estreitamento da relação professor-aluno, produzindo novas metodologias de 

aprendizagem.  
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 Entendemos que formar professores não se restringe à mera transmissão do 

conteúdo e técnicas de domínio com as diversas ferramentas tecnológicas. Vai muito 

além de manusear um simples equipamento, mas com desenvolvimento de senso 

crítico e estratégico para que o processo seja produtivo, interativo e participativo. É 

preciso rever os currículos dos cursos de licenciatura, e analisar como abordam essas 

tecnologias no processo de formação docente, já que muitos docentes não se sentem 

preparados para atender as demandas profissionais exigidas, com as tendências atuais 

da educação matemática.  

Estar conectado, antenado, em rede, e atualizado, necessita de muitas questões 

e não dependem somente do fazer docente. A presença das tecnologias na escola é um 

forte incentivo para que os professores comecem a utilizá-las para fins educacionais, e 

a buscar aprender sobre elas, descobrindo suas potencialidades.  A disponibilidade de 

recursos como a internet e os softwares educacionais abrem um leque de alternativas 

didáticas para o ensino de Matemática. Cabe ao professor analisar e avaliar o que mais 

se adapta ao interesse educacional que irá propor. 

A preparação para o exercício da docência é o ponto central para um ensino de 

qualidade. Assim, seja na formação inicial ou continuada o professor poderá buscar 

vários caminhos com estratégias que facilitem o processo de ensino e aprendizagem, 

para que as dificuldades possam ser amenizadas. A utilização das TD na educação 

proporciona conhecer e prover diversos recursos existentes, assim, cabe ao docente 

sempre se atualizar, buscando o aperfeiçoamento de suas práticas educacionais, 

contribuindo com o processo de educação cada vez mais qualificado, de acordo com 

suas necessidades e recursos disponíveis.  
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APÊNDICES 
 

 
APÊNDICE A – Roteiro – Grupo Focal (Inicial) 

 
Identificação do acadêmico (Nome, Idade, Já ministra aulas? Se sim, em que 

nível de ensino? 
Concluiu o Ensino Médio a quanto tempo?) 
 
 

1. Você teve aulas de geometria? Qual geometria? 
 

2. Qual a sua memória sobre as aulas de geometria? Tem alguma coisa que te 
marcou, você lembra de algum conteúdo interessante, que foi trabalho? 
 

3. Você acha importante aprender Geometria? Por quê? 
 

4. De quando você estudou, você lembra das dificuldades, o que é mais difícil 
em Geometria para as aprenderem? Por quê? 
 

5. O que é mais difícil em Geometria para o professor ensinar? Por quê? 
 

6. Você fez da tecnologia nas aulas de Matemática/Geometria? Se fez, qual? O 
que fizeram? 
 

7. Na sua educação básica, você obteve conhecimentos de informática voltados 
para uso em sala de aula?  
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento da Participação na Pesquisa 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Caro (a) participante:  

Você está sendo convidado (a) como voluntário (a) a participar da pesquisa 

“CONTRIBUIÇÕES DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS PARA A FORMAÇÃO DE 

CONCEITOS GEOMÉTRICOS DE ACADÊMICOS INGRESSOS NA  LICENCIATURA 

EM MATEMÁTICA”. Neste estudo pretendemos é investigar o conhecimento 

geométrico de acadêmicos ingressos no curso de Licenciatura em Matemática, a partir 

de suas memórias, sobre o ensino de geometria plana da educação básica.  O motivo 

que nos leva a estudar esse assunto é devido a necessidade constante de refletirmos 

sobre como tem sido trabalhada a geometria na sala de aula, visto que existem relatos 

sobre sua ausência.  Na participação sua participação você irá frequentar um curso de 

extensão universitária, uma vez que a pesquisa será desenvolvida na Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia – Campus Jequié, pela pesquisadora Tawana Telles 

Batista Santos. Deste modo, você irá participar das atividades propostas no curso, 

como discussões sobre a temática e atividades práticas com o uso do computador, além 

de ser submetidos a entrevistas em grupo e individuais. Você não terá nenhum custo, 

nem receberá qualquer vantagem financeira. Você será esclarecido (a) em todas as 

formas que desejar e estará livre para participar ou recusar-se. 

Você poderá retirar o consentimento ou interromper a sua participação a 

qualquer momento. A sua participação é voluntária e a recusa em participar não 

causará qualquer punição ou modificação na forma em que é atendido (a) pelo 

pesquisador que irá tratar a sua identidade com padrões profissionais de sigilo. Você 

não será identificado em nenhuma publicação. Este estudo apresenta risco mínimo. 

Apesar disso, você tem assegurado o direito a compensação ou indenização no caso 

de quaisquer danos eventualmente produzidos pela pesquisa. Mesmo não tendo 

benefícios diretos em participar, indiretamente você estará contribuindo para a 

compreensão do fenômeno estudado e para a produção de conhecimento científico. 

Os resultados estarão à sua disposição quando finalizados. Seu nome ou o 

material que indique sua participação não será liberado sem a sua permissão. Os dados 
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e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados com o pesquisador 

responsável por um período de 5 anos, e após esse tempo serão destruídos. Este termo 

de consentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo que uma cópia será 

arquivada pelo pesquisador responsável, e a outra será fornecida a você. 

 

Eu, __________________________________________________fui informado(a) dos 

objetivos do presente estudo de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que a 

qualquer momento poderei solicitar novas informações, e posso modificar a decisão de participar 

se assim o desejar. Declaro que concordo em participar desse estudo. Recebi uma cópia deste 

termo de consentimento e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

 

Salinas, ____ de ______________ de 20__ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em caso de dúvidas com respeito aos aspectos éticos deste estudo, você poderá consultar: 

Qualquer dúvida a respeito da pesquisa, o(a) senhor(a) poderá entrar em 

contato com a pesquisadora: Tawana Telles Batista Santos, pelo telefone (73) 9140-

8806 ou pelo e-mail: tawanatelles@yahoo.com.br. Poderá também entrar em contato 

com o Comitê de Ética em Pesquisa UESB, pelo endereço: Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia – UESB, Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UESB, CAP 1º andar, 

Avenida José Moreira Sobrinho, S/N, Jequiezinho, CEP: 45206-510, Jequié, Bahia. 

Telefone (73) 3528-9727 ou e-mail cepjq@uesb.edu.br. 

_______________________________ 

Assinatura do(a) participante 

 

 

_______________________________ 

Assinatura do(a) pesquisador 

 

 

Impressão digital (se for o caso) 
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Apêndice C -  Termo de Autorização de Uso de Imagem e Depoimentos 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E DEPOIMENTOS 

 

 

Eu ____________________________, CPF ____________, RG_______________, 

depois de conhecer e entender os objetivos, procedimentos metodológicos, 

riscos e benefícios da pesquisa, bem como de estar ciente da necessidade do uso de 

minha imagem e/ou depoimento, especificados no Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), AUTORIZO, através do presente termo, os pesquisadores Tawana 

Telles Batista Santos e Maria Deusa Ferreira da Silva do projeto de pesquisa intitulado 

“CONTRIBUIÇÕES DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS PARA A FORMAÇÃO DE 

CONCEITOS GEOMÉTRICOS DE ACADÊMICOS INGRESSOS NA  

LICENCIATURA EM MATEMÁTICA” a realizar as fotos que se façam necessárias 

e/ou a colher meu depoimento sem quaisquer ônus financeiros a nenhuma das partes. 

 

Ao mesmo tempo, libero a utilização destas fotos (seus respectivos negativos) 

e/ou depoimentos para fins científicos e de estudos (livros, artigos, slides e 

transparências), em favor dos pesquisadores da pesquisa, acima especificados, 

obedecendo ao que está previsto nas Leis que resguardam os direitos das crianças e 

adolescentes (Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Lei N.º 8.069/ 1990), dos 

idosos (Estatuto do Idoso, Lei N.° 10.741/2003) e das pessoas com deficiência (Decreto 

Nº 3.298/1999, alterado pelo Decreto Nº 5.296/2004). 

 

Salinas, MG __ de maio de 2017.  

 

_______________________                             ______________________________ 

Participante da pesquisa                                   Pesquisador responsável pelo projeto 
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Apêndice D -  Questionário e Teste Inicial  
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APÊNDICE E -  Atividades desenvolvidas nos Encontros Formativos 

Atividade 01 – Moinho dos ventos 

Objetivo: Conhecer as principais figuras planas, e explorar propriedades das mesmas.  
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Atividade 02 – Tangram  

Objetivo: Construir as peças do Tangram, compreender o conceito de segmento e 

ponto médio, relacionar as figuras; 
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Atividade 03 –Teorema de Tales 

Objetivo: Observar as posições entre retas e as possíveis relações existentes entre os 

segmentos; compreender as proporção envolvendo medidas de segmentos; 

compreender o Teorema de Tales; 
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Atividade 04 – Teorema de Pitágoras  

Objetivo: Construir e compreender a demonstração clássica do teorema de Pitágoras  
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Atividade 05 – Demonstração clássica do teorema de Pitágoras 

Objetivo: Compreender e aperfeiçoar a demonstração do teorema de Pitágoras, válida 

para qualquer triângulo retângulo; 
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Atividade 06 – Semelhança de triângulos  

Objetivo: Compreender o conceito de semelhança de triângulos e razão de 

semelhança; Relacionar a área e perímetro de triângulos semelhantes 
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Atividade 07 – Bicicleta animada  

Objetivo: Entender os elementos que compõe a circunferência; relacionar e diferenciar 

círculo de circunferência; 
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Atividade 08 – Relógio no GeoGebra 

Objetivo: Explorar e compreender os tipos de ângulos, a partir da construção de um 

relógio; 
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Atividade 09 – Pontos Notáveis de um triângulo qualquer 

Objetivo: Reconhecer os pontos notáveis em triângulo qualquer; 

 

 

 

Atividade 10 – Reta de Simson 

Objetivo: Compreender como funciona reta de Simson. 
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Apêndice F – Grupo Focal (Final) 

 

1. A disciplina Geometria Plana contribuiu na formação de vocês, e na possível atuação 

docente? 

 

2. Vocês pretendem fazer o uso das Tecnologias Digitais nas aulas de Matemática? 

 

3. Qual (ais) dificuldade(s) você encontra em planejar e executar aulas utilizando as 

tecnologias?  

 

4. As atividades em dupla, facilita ou dificulta?  

 

5. Você considera que o professor sendo o próprio autor do material didático digital, pode 

atender às especificidades de sua sala de aula? 

 

6. Você considera que as tecnologias contribuem para auxiliar a aprendizagem de 

conceitos matemáticos?  

 

7. Como você avalia os encontros que tivemos? Atendeu às suas expectativas? 

 


