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RESUMO 

 

SANTOS, H. K. M. Ponto, Reta e Plano em ambientes lápis e papel e GeoGebra: 

conhecimento geométrico de alunos do 6º ano do Ensino Fundamental no município de 

Parauapebas – Pará. 2017. 89f. Dissertação (Mestrado em Educação Matemática) - 

Universidade Estadual da Paraíba- UEPB, Campina Grande.  

 

 

Na presente pesquisa investigamos os conhecimentos geométricos de dezoito alunos do 6º ano 

do Ensino Fundamental do município de Parauapebas, Pará, em relação a ponto, reta e plano 

nos ambientes de lápis e papel e aplicativo GeoGebra ao trabalhar figuras geométricas ao 

longo do mês de março do ano de 2017. Destaca-se que nossa pesquisa é de cunho qualitativo. 

Para a realização da mesma utilizamos notas de campo, observação participante e fotos. 

Elaboramos uma proposta didática com o objetivo de trabalhar conteúdos iniciais de 

Geometria visando, posteriormente, a aplicação de questionário inicial e final. Enfatizamos 

que durante o intermédio da aplicação de questionário inicial e final, os alunos responderam 

algumas atividades propostas a investigar conhecimentos geométricos (ponto, reta e plano) 

tanto no ambiente lápis e papel quanto no ambiente GeoGebra. Os autores utilizados para 

discussão sobre conhecimento geométrico foram Piaget (2003), Flavell (1996), Hamazaki 

(2004) e Van Hiele (1957). A partir dos resultados concluímos que os alunos compreenderam 

melhor os conteúdos ponto, reta e plano no ambiente GeoGebra do que no ambiente em lápis 

e papel. Com isso, acreditamos que o professor ao utilizar o recurso tecnológico, dentre eles o 

aplicativo GeoGebra para o ensino da Geometria, pode vir a possibilitar uma dimensão 

inovadora. Porém, ao possibilitar um ambiente com recurso tecnológico, torna-se necessário 

uma proposta pedagógica diferenciada no Laboratório, visando ampliar a dimensão da 

exploração deste recurso durante os processos de ensino e aprendizagem.  

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Matemática, GeoGebra, Ensino Fundamental, Geometria 

Plana. 



 

 

ABSTRACT 

 

SANTOS, H. K. M. Point, Line and Plane in pencil and paper and GeoGebra 

environments: year 6 middle school students’ geometrical knowledge from the 

Parauapebas municipality – Pará. 2017. 89p. Dissertation (Master in Mathematics 

Education) – State University of Paraíba- UEPB, Campina Grande. 

 

 

In the research work we investigated the geometrical knowledge of eighteen year 6 middle 

school students from the Parauapebas municipality, Pará, in relation to point, line ad plane in 

pencil and paper and GeoGebra environments to work geometrical figures in March 2017. 

Our research work is a qualitative one. To carry it on we used field work, participant 

observation and photos. We elaborated a didactical propose with the objective of working 

Geometry initial contents by viewing, afterwards, the application of initial and final 

questionnaire, the students answered some activities proposed for investigating geometrical 

knowledge (point, line and plane) in the paper and pencil and GeoGebra environments. The 

authors we took for discussing geometrical knowledge were Piaget (2003), Flavell (1996), 

Hamazaki (2004) and Van Hiele (1957). From the results we concluded that the students 

better understood the point, line and plane contents in the GeoGebra environment than the 

paper and pencil environment. With that, we believe that by teacher using the technological 

resource, among them the GeoGebra software for Geometry teaching, it can provide an 

innovator dimension. Besides, to make possible an environment with technological resource, 

there is the need of a distinct pedagogical propose in the Laboratory, viewing to expand the 

dimension of the exploration of this resource along the teaching and learning processes. 

 

 

KEYWORDS: Mathematics Education, GeoGebra, Middle School; Plane Geometry. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 É comum ouvirmos dizer que na atualidade, as tecnologias invadem nosso cotidiano. 

Alguns autores contemporâneos falam até que estamos vivendo em plena sociedade 

tecnológica (KENSKI, 2012).  

Neste ambiente atual, marcado pela presença de recursos tecnológicos, Kenski (2012) 

destaca o uso das novas tecnologias de informação e comunicação (TIC), principalmente a 

televisão e o computador que proporcionaram um movimento à educação, provocando assim 

novas mediações entre a abordagem do professor, a compreensão do aluno e o conteúdo 

veiculado.   

Em contrapartida, Valente (1999, p.17-18) ressalta que ―a sala de aula deve deixar de 

ser o lugar das carteiras enfileiradas para se tornar um local em que professor e alunos podem 

realizar um trabalho diversificado em relação ao conhecimento‖. 

Assim sendo as TIC emergem como um desafio para a busca da qualidade, tanto no 

ensino quanto na aprendizagem. Sobretudo pela disponibilidade diversificada de aplicativos 

educacionais que possibilitam a construção de um espaço de investigação matemática, 

visando proporcionar, deste modo, distintas possibilidades às práticas implementadas pelo 

professor em sala de aula.  

  Um dos aspectos que esteve ligado durante a minha vida de estudante no Ensino 

Fundamental e Médio foi o ensino da Matemática baseado na perspectiva tradicional, com a 

utilização da lousa e pincel atômico em aulas expositivas, que pouco vislumbrava a presença 

de outros recursos no processo de ensino e aprendizagem.  

 Posteriormente, na Universidade, durante a vivência no Curso de Licenciatura em 

Matemática da Universidade Federal do Pará (UFPA) tive a oportunidade de experimentar 

alguns aplicativos (Matlab, GeoGebra, entre outros) que poderiam ser explorados em práticas 

pedagógicas que possibilitassem uma melhoria no processo de ensino e aprendizagem em sala 

de aula. Após a graduação senti a necessidade de investigar as distintas possibilidades de uso, 

especialmente do GeoGebra, voltadas para o ensino da Geometria Plana.  

 No ano de 2010 tive a necessidade de realizar uma pós-graduação na área de 

Informática e optei pela Universidade Federal de São Paulo. O fascínio pela programação e 

pelos aplicativos sempre estiveram presentes gerando ainda necessidade de trabalhar com o 

GeoGebra.    

 Este passo de motivação em investigar as possibilidades do GeoGebra foi crucial para 

que eu pudesse desenvolver um projeto de pesquisa para seleção do Mestrado Profissional em 
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Ensino de Ciências e Matemática da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), sendo 

trabalhado agora, juntamente com a Professora Dra. Abigail Fregni Lins. 

 O Mestrado Profissional Ensino de Ciências e Matemática da UEPB contém duas 

áreas de concentração: Ensino de Ciências e Educação Matemática. Além disto, apresenta três 

linhas de pesquisa:  

1. História, Filosofia e Sociologia das Ciências e da Matemática,  

2. Cultura Científica, Tecnologia, Informação e Comunicação  

3. Metodologia, Didática e Formação do Professor no Ensino de Ciências e Educação 

Matemática 

A escolha pela linha de pesquisa de Cultura Científica, Tecnologia, Informação e 

Comunicação visa a proposta inicial do desenvolvimento da nossa pesquisa. A construção do 

trabalho pretende responder: Quais são os conhecimentos geométricos dos alunos do 6º ano 

do Ensino Fundamental em relação a ponto, reta e plano nos ambientes de lápis e papel e 

GeoGebra ao trabalhar figuras geométricas? 

Procurando responder esta problemática, o presente trabalho objetiva investigar o 

conhecimento geométrico de alunos do 6º ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal 

Paulo Fonteles de Lima com relação aos ambientes lápis e papel e GeoGebra ao trabalhar 

ponto, reta e plano.  

Em relação à estrutura da dissertação, na Introdução situamos o leitor sobre os fatores 

que nos motivaram para realização do trabalho e apresentamos a problemática do estudo, ou 

seja, a devida questão que norteia a presente pesquisa. Além destes, apresentamos as 

considerações iniciais, ressalvando um resgate histórico do pesquisador, devidamente 

relacionado à motivação do desenvolvimento do trabalho.  

 A dissertação se compõe de seis capítulos após a Introdução. 

No Capítulo 1 destacamos a relação existente entre a Educação Matemática e as 

Tecnologias da Informação e Comunicação.  

No Capítulo 2 ressaltamos a presença da Geometria Dinâmica no Ensino Fundamental, 

enfatizando, inicialmente, reflexão presente na aprendizagem da geometria vigente, sobretudo 

nos espaços escolares. Posteriormente, enfatizamos o ensino dos conteúdos geométricos de 

ponto, reta e plano. Finalmente, apresentamos o aplicativo GeoGebra e discussão relacionada 

à possibilidade de aprendizagem. 

No Capítulo 3 discutimos sobre o conhecimento geométrico do aluno sob o ponto de 

vista de diversos teóricos que abordam a temática, enfatizando a perspectiva piagetiana e o 

Modelo de Van Hiele. 
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O Capítulo 4 tem a finalidade de apresentar os procedimentos metodológicos adotados 

na pesquisa. Nele estão contidos o tipo de pesquisa, a metodologia da seleção dos sujeitos e os 

instrumentos utilizados, tais como questionário, observação participante e notas de campo. 

Além disto, é apresentada a proposta didática elaborada com atividades voltadas para o 

conteúdo de ponto, reta e plano e a análise da mesma. Por último, o capítulo apresenta como 

foi realizada a coleta dos dados e como os mesmos foram analisados.  

No Capítulo 5 apresentamos os resultados da pesquisa a partir das análises do 

questionário inicial, final e atividades nos ambientes lápis e papel e GeoGebra.  

Por fim, no Capítulo 6 apresentamos as considerações finais, retomamos o objetivo, a 

questão norteadora da pesquisa, discutimos os resultados alcançados, bem como ressaltamos 

limitações, contribuições e questões futuras.  
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CAPÍTULO 1 

 

EDUCAÇÃO MATEMÁTICA E TECNOLOGIA 

 

 

 Neste capítulo, de 2 (duas) seções, discutimos inicialmente a relação existente entre 

Educação Matemática e Tecnologia, destacando as concepções existentes das tecnologias da 

informação e comunicação.  

Posteriormente promovemos uma discussão visando problematizar quais são as 

características de uma Educação Matemática voltada para tecnologias nos espaços escolares.  

 

1.1 CONCEITO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 

 Somos tomados por realidades constituídas pelo conhecimento científico e 

tecnológico, desdobrado em aparatos postos à disposição para nosso uso no cotidiano vivido 

em diferentes dimensões, com as mais vinculadas ao pensamento racional, as sensações e 

percepções que se entrelaçam, constituindo-nos psíquica e espiritualmente (HUSSERL, 

2002).  

Bicudo e Rosa (2013, p. 62) afirmam que: 

O avanço da ciência e da tecnologia toca-nos em momentos em que de maneira somos 

expostos a ele, quer seja por trabalharmos profissionalmente com esse aspecto do 

conhecimento, quer seja por levantarmos questionamentos sobre o modo pelo qual, as 

ações e atividades são efetuadas e desenvolvidas com os recursos que são colocados a 

nossa disposição, os quais modificam ações e ampliam o seu raio de interferência.   

 

A denominação de ciberespaço, Bicudo e Rosa (2010) destacavam que, anteriormente, 

serviam para relacionar a um universo de redes digitais, descrito como campo de batalhas 

entre multinacionais, palco de conflitos mundiais. Atualmente, a expressão é utilizada por 

Lévy (2000, p. 92) como um ―espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial dos 

computadores e das memórias dos computadores. Essa definição inclui o conjunto dos 

sistemas de comunicação eletrônicos‖.   

O ciberespaço não compreende apenas materiais, informações e seres humanos, é 

também constituído e povoado por seres estranhos, meio textos meio máquinas, meio atores, 

meio cenários: os programas. Um programa, ou aplicativo é definido como: 

É uma lista bastante organizada de instruções codificadas, destinadas a fazer com que 

um ou mais processadores executem uma tarefa. Através dos circuitos que comandam, 

os programas interpretam dados, agem sobre informações, transformam outros 
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programas, fazem funcionar computadores e redes, acionam máquinas físicas, viajam, 

reproduzem-se, entre outros (LÉVY, 1999, p. 41). 

 

 Com o surgimento da Internet, a expressão de ciberespaço foi devidamente 

incorporada para denominar esse novo espaço de comunicação, que vincula um espaço 

virtual, o qual permite a sensação de estar em outra realidade, uma realidade virtual (LÉVY, 

2005).  O autor destaca ainda que:  

A maior parte dos programas computacionais desempenham um papel de tecnologia 

intelectual, ou seja, eles reorganizam, de uma forma ou de outra, a visão de mundo de 

seus usuários e modificam seus reflexos mentais. As redes informáticas modificam 

circuitos de comunicação e de decisão nas organizações. Na medida em que a 

informatização avança, certas funções são eliminadas, novas habilidades aparecem, a 

ecologia se transforma (LÉVY, 1999, p. 36). 

 

Também enfatiza, sobretudo, que a: 

Extensão do ciberespaço acompanha e acelera uma virtualização geral da economia e 

da sociedade. Das substâncias e dos objetos, voltamos aos processos que os produzem. 

Dos territórios, pulamos para a nascente, em direção às redes móveis que os valorizam 

e os desenham. Dos processos e das redes, passamos às competências e aos cenários 

que as determinam, mais virtuais ainda. Os suportes de inteligência coletiva do 

ciberespaço multiplicam e colocam em sinergia as competências (LÉVY, 1999, p. 50). 

 

 Nesta perspectiva de competências e conhecimentos, Kenski (2012) destaca ainda que: 

As mudanças contemporâneas advindas do uso das redes transformaram as relações 

com o saber. As pessoas precisam atualizar seus conhecimentos e competências 

periodicamente, para que possam manter qualidade em seu desempenho profissional. 

Em uma sociedade em que os conhecimentos não param de crescer, surge uma nova 

natureza para o trabalho (KENSKI, 2012, p. 47) 

 

 Complementando ainda sobre o caráter transformador das TIC, Sancho (2006) avalia 

que:  

As pessoas que vivem em lugares influenciados pelo desenvolvimento tecnológico 

não têm dificuldades para ver como a expansão e a generalização das TIC 

transformaram numerosos aspectos da vida. Inclusive naqueles países em que muita 

gente não tem acesso à água potável, luz elétrica ou telefone se fez notar a influência 

do fenômeno da globalização propiciado pelas redes digitais de comunicação. 

Atividades tão tradicionais como a agricultura se viram profundamente afetadas pelas 

TIC (SANCHO, 2006, p. 17)  

  

Destacamos ainda que as TIC influenciam na nossa realidade contemporânea, a forma 

como podemos executar um trabalho, se de forma presencial ou até mesmo à distância. Esta 

realidade está presente tanto no ambiente da sala de aula, sobretudo, com a presença maciça 

de inúmeros recursos tecnológicos, dentre eles, os aplicativos para que o professor possa, de 

fato, ter uma prática pedagógica diferenciada de ensino.  

O autor ainda ressalta que tanto a cultura, o lazer, quanto o mundo do trabalho 

passaram por profundas modificações nas últimas décadas possibilitando que novas 

ocupações surgissem, estas anteriormente desconhecidas.  
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Além disto, percebe-se que na atualidade, a presença das Tecnologias da Informação e 

Comunicação se revela também no ambiente escolar, auxiliando e proporcionando aos 

professores a utilização como recursos didáticos nas práticas pedagógicas (jogos eletrônicos, 

internet, computadores, aplicativos, celulares, entre outros). Sobre este tema, Lévy (1996, p. 

41) enfatiza que ―o computador é, portanto, antes de tudo um operador de potencialização da 

informação‖.  

Reforçando, Brandão (1998) destaca a necessidade de se construir novos ambientes de 

aprendizagem que possam conduzir os alunos a um exercício reflexivo tanto na perspectiva de 

alargamento conceitual quanto em compreender o caráter multidisciplinar dos fenômenos 

existentes, situando assim como um dos objetivos do professor na era da comunicação e da 

informação. 

É importante enfatizar que outros desafios surgem na perspectiva de discutir estas 

alterações na prática educativa com a introdução da tecnologia como recurso pedagógico. 

Nesta perspectiva, Kenski (2012, p. 46) destaca que:  

Para que as TIC possam trazer alterações no processo educativo, no entanto, elas 

precisam ser compreendidas e incorporadas pedagogicamente. Isso significa que é 

preciso respeitar as especificidades do ensino e da própria tecnologia para poder 

garantir que o seu uso, realmente, faça diferença. Não basta usar a televisão ou 

computador, é preciso saber usar de forma pedagogicamente correta a tecnologia 

escolhida. 

 

 Podemos compreender a necessidade de saber usar a forma correta da tecnologia na 

prática pedagógica. Neste caso, especialmente, foco deste trabalho, do ensino da Geometria 

Plana. Deste modo, vê-se também a importância de escolher a tecnologia mais adequada e, 

sobretudo, usá-la corretamente com procedimentos metodológicos adequados à realidade 

cotidiana dos alunos.  

Lévy afirma que a sociedade da informação e comunicação é a base futura do saber, já 

que a cada dia se torna mais presente na vida das pessoas. Para ele, a Internet é um 

instrumento de desenvolvimento social
1
.  

Vimos ainda que Griebler (2012) enfatiza que as TIC fazem parte da nossa vida, assim 

como outros itens que são essenciais para a nossa manutenção em uma sociedade civilizada e 

globalizada. 

 As TIC oferecem ao ensino novas possibilidades para diferentes modelos de 

aprendizagem. Uma dessas é utilizar ambientes computacionais para aprendizado em grupo. 

                                                           
1
 Entrevista concedida por Pierre Léyy ao Programa Roda Viva, TVE RJ, Programa de TV.  
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Essa tecnologia é baseada em aplicações computacionais com objetivos de construir e 

compartilhar conhecimentos.  

 Acrescentamos ainda, neste sentido, que o compartilhamento de conhecimentos se dá 

também através da utilização de novas plataformas de ensino, sobretudo quando relacionamos 

na perspectiva de uma nova realidade presente em nosso cotidiano acadêmico: a educação à 

distância.  

 Além disto, Kenski (2012, p. 47) destaca que ―as características das redes 

reconfiguraram espaços e tempos do saber em novos e diferenciados caminhos‖, bem como 

ainda que ―todas essas alterações e experiências virtuais podem ser compartilhadas por um 

grande número de pessoas ao mesmo tempo, ainda que estejam fisicamente instaladas em 

espaços diferentes‖.  

O avanço tecnológico das últimas décadas garantiu novas formas de uso das TIC para 

a produção e propagação de informações, a interação e a comunicação em tempo real, ou seja, 

no momento em que o fato acontece (KENSKI, 2012).  

A presença da tecnologia no nosso cotidiano se mostra em aspectos que transcendem, 

e muito, a relação de uso de utensílios postos à disposição para efetuarmos nossas tarefas. 

Damo-nos conta de que ela está no âmago da própria constituição de modos de sermos ao 

mundo e de efetuarmos operações cognitivas (BICUDO; ROSA, 2013). 

 Deste modo, podemos compreender que a tecnologia se faz presente possibilitando um 

aprimoramento e, consequentemente, da nossa atividade diária incluindo no exercício da 

docência na sala de aula.  

 

1.2 O QUE É UMA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA VOLTADA PARA TECNOLOGIA? 

 

 A Internet, em relação às TIC, é o recurso que apresenta maior visibilidade social. O 

desenvolvimento de plataformas de ensino que utilizam a Internet como mídia têm 

proporcionado novas possibilidades do projeto para a construção do conhecimento, baseado 

em discussões e compartilhamento de saberes. Uma das novidades relevantes é que esse novo 

veículo de combinação é cada vez mais utilizado para ensinar e aprender a distância. Segundo 

Bittar (2010, p. 217): 

A Rede Internet oferece aos professores e alunos a possibilidade de ter o mundo em 

sala de aula; o aluno pode conhecer museus, países e diversas culturas sem sair da 

escola. A Internet, associada aos recursos de multimídia, amplia o campo de ação do 

professor e, consequentemente, o universo do aluno‖.  

 

A autora destaca ainda sobre esta questão que: 
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Os recursos ainda oferecidos podem unir pessoas em torno de um tema comum, assim 

facilitando a comunicação de idéias e as trocas de experiências. Inúmeros são os sites 

dedicados ao da informática na Educação; neles podem ser encontradas sugestões de 

atividades, relatos de experiências, análise de softwares, arquivos com softwares 

gratuitos ou com partes de softwares gratuitos, etc. Assim, os professores e 

pesquisadores podem ter acesso a esses sites e participar das discussões neles 

oferecidas encontrando alguns subsídios para sua prática pedagógica (BITTAR, 

2010, p. 217) 

 

Neste sentido, acrescentamos que a prática pedagógica pode ser devidamente 

fortalecida em razão do suporte tecnológico que possibilita, ainda, desde formação de 

professores, em especial, na Educação a Distância quanto inserida na perspectiva da utilização 

de aplicativos para a didática do professor no ambiente da sala de aula.  

Sobre a presença da tecnologia, Purificação, Neves e Brito (2010, p. 46) 

complementam que, atualmente, ―as TIC se constituem como uma das forças geradoras mais 

importantes de dinâmica social, pondo à disposição dos cidadãos uma massa extraordinária de 

informação, criando novos serviços e abrindo novas possibilidades de participação na vida 

social‖.  

Em relação a integrar e interagir a educação matemática com a tecnologia, Purificação, 

Neves e Brito (2010, p. 54) acreditam que:  

Investigar, pensar, refletirem, analisar e discutir representam o grande desafio que se 

apresenta aos educadores matemáticos do novo século, pois a educação é aquela que 

deve proporcionar a formação para a cooperação, para a relação harmoniosa entre os 

seres que habitam o nosso planeta, em que não cabem mais arbitrariedades de 

opiniões, nem a linearidade de pensamento, nem um único caminho a ser trilhado, 

nem a competição exacerbada. Recorrer a uma nova forma de integrar e interagir as 

tecnologias as relações humanas, buscando a formação de um sujeito para um mundo 

em transformação, no mínimo é possibilitar a visão de um mundo em que as 

informações chegam sobre diferentes óticas, e cabe ao insubstituível professor a 

análise junto com seu aluno de um descortinar de ―verdades‖.  

 

Bittar (2010) faz uma distinção entre integração e inserção da tecnologia da Educação: 

Essa última significa o que tem sido feito na maioria das escolas: coloca-se o 

computador nas escolas, os professores usam, mas sem que isso provoque uma 

aprendizagem diferente do que se fazia antes e, mais do que isso, o computador fica 

sendo um instrumento (alheio) à prática pedagógica, sendo usado em situações 

incomuns, extraclasses, que não serão avaliadas. Defendemos que o computador deve 

ser usado e avaliado como um instrumento como qualquer outro, seja o giz, um 

material concreto, entre outros. E esse uso deve fazer parte das atividades rotineiras de 

aula (BITTAR, 2010, p. 5).  

 

Bittar (2010, p. 223) acrescenta que: 

Nas diversas experiências que temos tido com o uso da informática aplicada à 

Educação, sempre aparecem questões ligadas aos requisitos a serem considerados no 

momento de escolher o material para uso em sala de aula. Podemos tentar, 

inicialmente, listar alguns itens ou questões que devem ser observados para estudo 

desse material: Qual o conteúdo que o software permite tratar? Que teoria de 

aprendizagem fundamenta o software? Qual o grau de interatividade possível entre o 
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aluno e o objeto do conhecimento? Trata-se de um software aberto ou fechado? Que 

atividades são possíveis de serem realizadas? Trata-se de uma interface amigável (ou 

qual a facilidade de manuseio)? Quais os ganhos obtidos com o uso do software em 

relação ao ambiente papel e lápis?  

  

A partir destas considerações, acreditamos que a escolha do material para o uso no 

ambiente da sala de aula, em especial o aplicativo, faz toda a diferença, possibilitando assim 

que o processo de ensino e aprendizagem possa fluir de maneira significativa tornando as 

aulas mais atraentes para a compreensão do aluno.  

De acordo com Purificação, Neves e Brito (2006, p. 79): 

Um aplicativo é considerado educacional quando é desenvolvido para atender aos 

objetivos educacionais preestabelecidos, sendo que a qualidade técnica se subordina 

às determinações de ordem pedagógica que orientam seu desenvolvimento. Os 

primeiros a surgirem foram os programas que utilizavam o método de instrução 

auxiliada pelo computador. 

 

Nos documentos dos Parâmetros Curriculares Nacionais (1998) encontramos presente 

algumas referências sobre o uso de aplicativos que possibilitem pensar, refletir e criar 

soluções. De acordo com as referências contidas nos PCN, a escolha do aplicativo, a 

concepção de conhecimento e a de aprendizagem assumida pelo professor compõem 

características importantes para o uso do computador em sala de aula. 

Além disto, Sancho (2006) avalia que o estabelecimento de um sistema efetivo de 

tratamento e acesso à informação e comunicação entre a direção, os professores, os alunos e 

as famílias se configura como um passo fundamental para que a comunidade educativa como 

um todo se beneficie das TIC e as utilize paulatinamente nos processos de ensino e 

aprendizagem. Ou ainda, integrar um novo instrumento em sala de aula implica mudanças 

pedagógicas, mudanças do ponto de vista da visão de ensino, que devem ser estudadas e 

consideradas pelos professores:  

No que concerne ao contexto da Matemática, são as ações, inicialmente sobre objetos 

concretos, que se generalizam em esquemas, e num estágio mais avançado são as 

ações sobre objetos abstratos que se generalizam em conceitos e teoremas. Quando a 

criança brinca com pedras, dispondo-as de diversas formas (segmentos de retas com 

diversas inclinações e tamanhos, círculos) e ao contar o número de pedras constata, 

com surpresa, que o número de pedras independe da forma em que estão dispostas, é 

através da ação concreta de ordenar e contar que constrói o conceito de número 

natural. Um matemático, em seu estágio avançado de pensamento formal, também 

‗age‘ sobre seus objetos de investigação: identifica, em casos particulares 

regularidades que se generalizam; testa suas conjeturas em novos casos particulares; e 

finalmente aventura-se na tentativa de demonstração (GRAVINA, SANTAROSA, 

1998, p. 7). 

 

No entanto, um dos maiores problemas na educação decorre do fato que muitos 

professores consideram os conceitos matemáticos como objetos prontos, não percebendo que 

estes conceitos devem ser construídos pelos alunos. De alguma maneira, os alunos devem 
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vivenciar as mesmas dificuldades conceituais e superar os mesmos obstáculos 

epistemológicos encontrados pelos matemáticos. Solucionando problemas, discutindo 

conjeturas e métodos, tornando-se conscientes de suas concepções e dificuldades, os alunos 

sofrem importantes mudanças em suas ideias (VERGNAUD, 1990).  

Para Bellemain et al (2010, p. 243):  

A matemática é também um domínio específico de saberes, estruturada, com seus 

objetos e relações, métodos específicos e suas linguagens, incluindo linguagens 

simbólicas que permitem cálculos. Como produto da atividade humana, é constituída 

por e para nossas interações com o espaço físico (sistema de representação, geometria, 

instrumentação das ciências da terra, da natureza, das ciências em geral); por e para 

nossas interações com nossos pares (linguagens, argumentação, método lógico-

dedutivo); por e para nossas reflexões e manipulações dos próprios objetos e estrutura 

da matemática (geometrias não-euclidianas, estruturas algébricas).    

 

Assim sendo, destaca-se que os ambientes informatizados apresentam-se como 

ferramentas de grande potencial frente aos obstáculos inerentes ao processo de aprendizagem 

da Matemática.  É a possibilidade de "mudar os limites entre o concreto e o formal" 

(PAPERT, 1988). 

Purificação, Neves e Brito (2010, p. 40) destacam que o computador poderá ser um 

novo caminho no processo de ensino e aprendizagem desde que seja bem utilizado, ou seja, 

com finalidade de exploração dos seus recursos disponibilizados com intenção de estabelecer, 

de fato, um processo intencional de aprendizagem:  

O professor deverá estar preparado para analisar as potencialidades e as possibilidades 

das tecnologias, bem como suas limitações. Para Baldin, uma formação eficaz exige 

do professor, no mínimo, a percepção do uso das tecnologias de acordo com uma 

escala de possibilidade e de adequação, algo que deve ser levado em consideração, 

pois perceber as potencialidades do uso do computador em termos de avanços e de 

limites possibilita ao professor estabelecer, um sua ação pedagógica, a medida do uso 

desse recurso.  

  

Neste sentido, acreditamos que a formação inicial do professor possibilita 

conhecimentos diferenciados para a escolha do aplicativo adequado para o ensino de 

conteúdos da disciplina de Matemática, ou seja, utilizando os recursos tecnológicos que visem 

proporcionar uma ação pedagógica diferenciada na sala de aula.  

Os PCN ―propõe hoje é que o ensino de Matemática possa aproveitar ao máximo os 

recursos tecnológicos, tanto pela sua receptividade social como para melhorar a linguagem 

expressiva e comunicativa dos alunos‖ (BRASIL, 1997, p.46). 

Purificação, Neves e Brito (2010, p. 40) enfatizam, concordando em Chaachoua 

(2003), e consideram dois obstáculos que ―dificultam a integração do computador, quando o 

professor de matemática tenta promover o seu uso na sala de aula‖.  Segundo Purificação, 

Neves e Brito (2010, p. 40):  
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Ainda prevalece a insegurança com essa ferramenta e o menor dinamismo no ensino e 

o segundo obstáculo está ligado aos efeitos da transposição informática. Os objetos do 

saber se modificam na relação didática e informática, ou seja, a introdução da 

informática na relação ensino-aprendizagem pode modificar a relação entre aluno-

professor-objeto-matemático, na qual o professor pode se deparar com situações em 

que o próprio saber matemático é questionado. Assim, certas concepções de ensino 

podem ser obstáculos à integração do recurso do computador.   

   

 Em relação ao uso da tecnologia, Bittar (2010, p. 220) destaca que:  

Os professores necessitam, portanto, conhecer as tecnologias disponíveis e estudar 

possibilidades de uso dessa ferramenta como mais um recurso didático para o 

processo de aprendizagem. É importante ressaltar que não se trata de tornar a 

aprendizagem mais fácil aligeirando o ensino. Ao contrário, a aprendizagem deve ser 

favorecida com situações que a tornem mais significativa e que os alunos possam 

interagir entre si e com a máquina, construindo conhecimentos, vivenciando situações 

que, muitas vezes, não tinham sentido, ou tinham outro sentido, no ambiente papel e 

lápis.  

 

Bittar (2010, p. 220) ainda acredita que ―o computador deve ser usado e avaliado 

como um instrumento como qualquer outro, seja o giz, um material concreto ou outro. E esse 

uso deve fazer parte das atividades rotineiras de aula‖ e que:  

 

Desta forma, integrar um novo instrumento em sala de aula implica mudanças 

pedagógicas, mudanças do ponto de vista da visão de ensino, que devem ser estudas e 

consideradas pelos professores. Algumas questões podem nortear o trabalho do 

professor: Como preparar uma aula utilizando esse novo recurso? Como inserir efetiva 

e criticamente a tecnologia no processo de ensino e aprendizagem? Um material, 

qualquer que seja ele, deve ser escolhido em função dos objetivos do professor, e não 

o contrário. Muitos professores em curso de formação continuada, ou em outros 

eventos, perguntam, por exemplo: Qual melhor software para a aprendizagem da 

Geometria no sexto ano? Infelizmente, ou felizmente, não há uma repostas categórica 

para essa pergunta, uma vez que esse ―melhor‖ software não existe, pois tudo 

dependerá das atividades realizadas com o material escolhido. Um software 

considerado a priori, bom pelas possibilidades que oferece pode ser usado de forma 

não contribuir com a aprendizagem dos conceitos visados (BITTAR, 2010, p. 221).  

 

Com isso, assinalamos a relevância da tecnologia no contexto escolar voltada, 

sobretudo, para uma Educação Matemática que envolva o conteúdo de Geometria na sala de 

aula. Deste modo, no próximo capítulo discutimos a presença dos aspectos presentes na 

Geometria Dinâmica no âmbito do Ensino Fundamental, na Geometria Plana, características 

do aplicativo GeoGebra. 
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CAPÍTULO 2 

 

GEOMETRIA DINÂMICA NO ENSINO FUNDAMENTAL  

 

O presente capítulo aborda a temática da Geometria Dinâmica no âmbito do Ensino 

Fundamental possibilitando reflexões em relação à aprendizagem do conteúdo geométrico, o 

ensino da Geometria Plana, especificamente em relação ao ponto, reta e plano e apresenta o 

aplicativo GeoGebra como uma possibilidade de aprendizagem, utilizando a Geometria 

Dinâmica como estratégia no contexto da sala de aula.  

 

2.1 APRENDIZAGEM DA GEOMETRIA: REFLEXÕES PRESENTES  

 

Apesar de a Geometria ser um ramo importante da Matemática, por servir 

―principalmente de instrumento para outras áreas do conhecimento, professores do Ensino 

Fundamental apontam problemas relacionados tanto ao seu ensino quanto à sua 

aprendizagem‖ (ALMOULOUD et al, 2004, p. 94). 

No trabalho cotidiano das escolas, ―muitos professores de Matemática ensinam os 

conteúdos geométricos abordando inúmeras definições e demonstrações de teoremas, por 

meio de aulas expositivas e de exercícios de fixação ou de aprendizagem, com o auxílio do 

livro didático‖ (ABREU, 1997, p. 48). Também, ―é comum encontrar professores que 

trabalham a Geometria fazendo uso da linguagem da teoria dos conjuntos acentuando a noção 

de figura geométrica e promovendo o predomínio da Álgebra‖ (BRASIL, 1998, p. 20-21). E, 

outros professores, para ensinar os conteúdos geométricos, desenvolvem práticas pedagógicas 

diferenciadas por meio de demonstrações e contextualizações, promovendo uma compreensão 

dos aspectos sociais, linguísticos e cognitivos na aprendizagem da Matemática, relacionando a 

Geometria com a Aritmética e com a Álgebra (BRASIL, 1998, p. 21). 

Pavanello (1989) afirma que na primeira metade do século XX o ensino de conteúdos 

geométricos era lógico-dedutivo, onde apenas no terceiro ano ginasial, hoje 8ª ano do Ensino 

Fundamental, se enfatizava os conteúdos geométricos. Esses conteúdos, em geral, começavam 

a ser abordados pelos conceitos primitivos: ponto, reta e plano. Eram seguidos pela 

abordagem dos primeiros postulados e axiomas e, avançavam para a abordagem de inúmeras 

definições e demonstrações de teoremas. 

A partir de 1980, as preocupações dos professores de Matemática em relação ao 

ensino da Geometria começam a ser expressas, passando a existir o Movimento da Educação 
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Matemática. Nesse período, as práticas pedagógicas voltadas para a resolução de problemas 

emergem e ganham espaço no mundo inteiro. Nessa tendência, cabe ao professor o papel de 

observador, organizador e motivador para o objetivo que se quer alcançar, tornando a relação 

aluno/professor dialógica (BRASIL, 1998). A Geometria é: 

Um campo de conhecimento reconhecido e de inquestionável importância para a 

formação dos alunos, pois contribui para o desenvolvimento de um raciocínio 

geométrico e de habilidades, em especial a capacidade de discriminação de formas e a 

manipulação destas (KLUPPEL e BRANDT, 2012, p. 3).  

 

A Geometria é fundamental para a compreensão das formas e objetos presentes em 

nosso cotidiano. Os alunos devem ser convidados a uma proposta didática que possibilite e 

imersão de um novo espaço, na qual possam desenvolver o raciocínio pleno acerca do 

conteúdo através de prática pedagógica diferenciada de ensino.  

Enfatiza-se neste aspecto que o conteúdo geométrico possui sua relevância, 

proporcionando ―intuir, conjecturar, descobrir, projetar, representar quando lida com as 

formas e o espaço aprimora a percepção espacial, favorece a compreensão e produção de 

desenhos, esquemas, mapas, gráficos‖ (SANTOS, 2007, p. 3).  Deste modo podemos enfatizar 

que a Geometria é considerada como uma ferramenta para compreender, descrever e interagir 

com o espaço em que vivemos. 

Toledo e Toledo (1997, p. 221) consideram que, antes mesmo do domínio da 

linguagem usual e complementam ainda que: 

 A criança deve explorar e construir interpretações pessoais do espaço que a rodeia e 

das formas nele presentes. Isso porque as primeiras propriedades observadas e 

compreendidas são aquelas de natureza topológica, isto é, ligadas à sua localização e 

aos objetos em geral, no espaço.  

 

Perez (1995, p. 45) destaca ainda que: 
 

Há pouco ensino de Geometria em nível de Ensino Fundamental e de Ensino Médio, 

quer seja por falta de tempo; por estar sempre no final dos planejamentos; por estar no 

final dos livros; pela preferência dos professores por Aritmética ou Álgebra; por ser o 

programa de matemática muito extenso em cada série; pelo fato de a quantidade de 

aulas semanais em cada série ser insuficiente para cumprir todo o programa. 

 

Neste sentido, enfatizamos ainda o que o ensino de Geometria torna-se devidamente 

atingindo por inúmeras situações adversas como relatadas anteriormente por Perez (1995) que 

ocasionam má compreensão dos alunos no processo de ensino e aprendizagem. Torna-se 

relevante que haja outros suportes didáticos que facilitem a devida compreensão do conteúdo.  

Pavanello (1993) destaca que a Geometria oferece um maior número de situações em 

que o aluno pode construir sua criatividade ao interagir com as propriedades dos objetos. Essa 

construção pode acontecer quando a criança desenvolve atividades manipulando e 
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construindo figuras ou objetos, observando suas características, comparando-os, associando-

os de diferentes modos para representá-los. 

Os conhecimentos geométricos possibilitam também uma interpretação mais completa 

do mundo, uma comunicação mais abrangente de ideias e uma visão mais equilibrada da 

Matemática (LORENZATO,1995). 

 Kaleff (1994, p. 35-36) enfatiza que, de maneira geral, o ensino da Geometria se 

apresenta dividido entre atividades empíricas preparatórias e atividades sistematizadoras, nas 

quais predominam as definições precisas, o enunciado das propriedades estruturais, o 

encadeamento das proposições em justificativas informais ou formais de certos resultados 

(teoremas): 

Nas quatro séries iniciais da escolarização, as atividades geométricas são 

predominantes empíricas, sendo a observação e a manipulação de objetos concretos 

utilizadas na caracterização das formas geométricas básicas. Nas séries seguintes, a se 

julgar pelos programas, a ênfase incide nos aspectos lógicos dos desenvolvimentos 

geométricos, sem que o aluno tenha, na maior parte das vezes, tido a oportunidade de 

vivenciar aquelas experiências escolares que lhe permitirão alcançar o nível cognitivo 

com o qual possa atingir a organização formal do pensamento necessária aos 

desenvolvimentos lógicos.   

 

Estimamos assim que as experiências escolares, sobretudo no conteúdo de Geometria, 

são consideravelmente importante para a constituição deste nível cognitivo visando organizar 

o pensamento lógico a partir do ensino. Deste modo, a relevância da adoção de mecanismos e 

objetos concretos que facilitem a compreensão básica acerca do que está sendo ministrado.  

Para Scheffer (2006), a Geometria é um campo fértil para um ensino baseado na 

exploração e na investigação, atividades que, para além da simples memorização de fórmulas 

e técnicas de resolução de problemas, contribuem para uma maior compreensão de fatos e 

relações. 

Os PCN enfatizam também sobre esta questão que:  

O estudo da Geometria é um campo fértil para trabalhar com situações-problema e é 

um tema pelo qual os alunos costumam se interessar naturalmente. O trabalho com 

noções geométricas contribui para a aprendizagem de números e medidas, pois 

estimula o aluno a observar, perceber semelhanças e diferenças, identificar 

regularidades etc. (BRASIL, 1997, p. 51) 

 

Segundo Lorenzato (1995, p. 3), ―a Geometria está ausente ou quase ausente na sala 

de aula‖. Muitos fatores podem explicar esta ausência, mas um dos motivos destacados por 

esse autor é que muitos professores não possuem os conhecimentos necessários sobre 

Geometria, para que possam ensinar Geometria: 

Sem estudar Geometria as pessoas não desenvolvem o pensar geométrico ou o 

raciocínio visual e, sem essa habilidade, elas dificilmente conseguirão resolver as 

situações de vida que forem geometrizadas; também não poderão se utilizar da 
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Geometria como fator altamente facilitador para a compreensão e resolução de 

questões de outras áreas de conhecimento humano. Sem conhecer a Geometria a 

leitura interpretativa do mundo torna-se incompleta, a comunicação das ideias fica 

reduzida e a visão da Matemática torna-se distorcida (LORENZATO, 1995, p. 5). 

 

Em consonância à esta questão emblemática envolvendo o ensino da Geometria, 

Pavanello (1989) destaca que embora a Matemática seja imprescindível para as atividades 

humanas, o ensino da disciplina caracteriza como um dos principais problemas da escola: 

Quanto ao ensino da Geometria, o problema torna-se ainda mais grave: constata-se 

que ele vem gradualmente desaparecendo do currículo real das escolas. Será que este 

conhecimento não é necessário ao homem moderno? Terá a Geometria perdido sua 

importância do ponto de vista educacional? Que outros motivos fizeram com que ela 

fosse praticamente expulsa da sala de aula? (PAVANELLO, 1989, p.2). 

 

Com relação às questões levantadas, a autora afirma que: 
 

As explicações dos matemáticos sobre os motivos que teriam levado à desenfatização 

do ensino da geometria – basicamente a euclidiana – nos diferentes graus de ensino 

concentram-se em torno de questões geralmente relacionadas com o rigor, a 

visualização e o que se poderia chamar de subordinação da geometria à Álgebra 

(PAVANELLO, 1989, p. 11).  
 

É possível afirmar, então, que muitas dificuldades das crianças em relação à 

Geometria podem estar relacionadas à formação deficiente do professor. A ausência de uma 

educação mais aprofundada dos conceitos matemáticos pode fazer com que muitos deles nem 

explorem os conteúdos de Geometria nos anos iniciais. E os que tentam realizar um trabalho 

referente a este assunto, o fazem de maneira descontextualizada e mecânica não auxiliando os 

alunos a compreender conceitos e, consequentemente, a construir conhecimento 

(PAVANELLO, 2004). 

 Além disto, Maia (2001) acredita que o professor e o aluno como atores de uma 

sociedade em movimento carregam um saber que se constrói no dia a dia, tanto social, 

familiar quanto profissional, e este conhecimento eles trazem para a escola: 

Se concordamos com a ideia de que a ação do homem sobre o mundo depende da 

forma como ele pensa e concebe esse mundo, ao formar professores para ensinar 

Matemática, devemos estar atentos sobre o que eles pensam sobre sua atividade 

profissional: sobre o que significa ensinar Matemática e o que é aprender esta 

disciplina. Têm todos eles a mesma compreensão do que é saber Matemática, do que é 

fazer Matemática? Para eles, que diferenças podemos encontrar entre ensinar 

Geometria, Álgebra ou Porcentagem? Só muda o conteúdo, ensinar é transmitir um 

conteúdo, todos concordam com essa ideia? Temos certeza que os professores de 

Matemática, têm respostas diferentes para estas questões (MAIA, 2001, p. 22).  

 

 Por isso, pensamos que um passo importante para entender o que se passa na escola e 

na aula de Matemática é o de compreender o que pensam os professores sobre o ensinar e 

sobre o aprender do aluno.  
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2.2 O ENSINO E A APRENDIZAGEM DA GEOMETRIA PLANA: PONTO, RETA E 

PLANO 
 

  

Para Pavanello (2004, p. 3 e 4), a Geometria apresenta-se como um campo profícuo 

para o desenvolvimento da ―capacidade de abstrair, generalizar, projetar, transcender o que é 

imediatamente sensível – que é um dos objetivos da Matemática oferecendo condições para 

que níveis sucessivos de abstração possam ser alcançados‖.   

De acordo com Brasil (1997), o ensino da Geometria pode levar o aluno a estabelecer 

relações entre a Matemática e outras áreas, se partir da exploração de objetos do mundo físico, 

como obras de artes, pinturas, desenhos, esculturas e artesanato. Desse modo, sugere 

dinamizar e utilizar a criatividade no seu processo de ensino, propondo atividades com 

dobraduras, modelagem de formas em argila ou massa, construção de maquetes, entre outras. 

Os PCN (BRASIL, 1997, p. 128) ainda destacam a importância de atividades de visualização 

de formas geométricas na natureza e nas criações humanas: 

Uma das possibilidades mais fascinantes do ensino da Geometria consiste em levar o 

aluno a perceber e valorizar sua presença em elementos da natureza e em criações do 

homem. Isso pode ocorrer por meio de atividades em que ele possa explorar formas 

como as de flores, elementos marinhos, casa de abelha, teias de aranha, ou formas em 

obras de arte, esculturas, pinturas, arquitetura, ou ainda em desenhos feitos em 

tecidos, vasos, papeis decorativos, mosaicos, pisos, etc. 

 

De forma conceitual, a Geometria Elementar, também chamada Geometria Euclidiana, 

fundamenta-se em entes geométricos aceitos sem definição: ponto, reta, plano e espaço: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Representação e Notação dos conceitos primitivos 

Fonte: DOLCE e POMPEO (1997) 

 

Fonseca et al (2009, p. 92-93) destaca a potencialidade da Geometria como: 

A Geometria é uma das melhores oportunidades que existem para aprender 

matematizar a realidade. É uma oportunidade de fazer descobertas como muitos 
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exemplos mostrarão. Com certeza, os números são também um domínio aberto às 

investigações, e pode-se aprender a pensar através da realização de cálculos, mas as 

descobertas feitas pelos próprios olhos e mãos são mais surpreendentes e 

convincentes. Até que possa de algum modo ser dispensadas, as formas no espaço são 

um guia insubstituível para a pesquisa e a descoberta. 

 

O pensamento geométrico evolui articulando a intuição e a dedução. Para Van Hiele 

(1957) esse pensamento progride segundo uma sequência de cinco níveis de compreensão de 

conceitos. No primeiro nível as figuras geométricas são entendidas pelos alunos conforme 

suas aparências – nível da visualização. No segundo nível os alunos entendem as figuras a 

partir de suas propriedades – nível de análise. No terceiro nível há ordenação lógica das 

propriedades das figuras – nível de ordenação. No quarto nível a geometria é entendida como 

sistema dedutivo – nível de dedução. E, finalmente, no quinto nível diversos sistemas 

axiomáticos para a Geometria são entendidos – nível do rigor. 

No estudo da Geometria, no Ensino Fundamental, os alunos possuem dificuldade de 

entender os conceitos e aplicações que envolvem os conteúdos estudados. Desde as séries 

iniciais, os professores geralmente trabalham com as figuras e objetos planos, um dos 

exemplos é o trabalho com os blocos lógicos. As figuras mais conhecidas, geralmente 

trabalhadas em sala de aula, são o quadrado, o círculo e o triângulo. No entanto, esses são 

conceitos abstratos para o aluno. 

Van Hiele (1957) destaca que a aprendizagem da Geometria depende da escolha de 

uma abordagem de ensino adaptada ao nível dos alunos, uma vez que não há compreensão 

quando as propostas de aprendizagem são apresentadas em um nível mais elevado do que o 

atingido pelo aluno. 

Ponte e Serrazina (2008) acreditam que as novas tecnologias proporcionam novas 

formas de representação matemática, mudam a forma com que os alunos a representam, bem 

como ampliam o conjunto das representações com que eles podem trabalhar. Sobre esta 

questão, Santos (2006, p. 24-25) destaca ainda que: 

A geometria está intimamente ligada ao aspecto visual. As tecnologias informáticas 

proporcionam uma abordagem dinâmica para a investigação matemática, em 

particular para a geometria, e, por conseguinte, uma ênfase à visualização, já que as 

imagens na tela do computador, por exemplo, podem ser exploradas sob diferentes 

aspectos. 

 

 De acordo com os PCN (BRASIL, 1997, p.51),  

Os conceitos geométricos constituem parte importante do currículo de Matemática no 

ensino fundamental, porque, por meio deles, o aluno desenvolve um tipo especial de 

pensamento que lhe permite compreender, descrever e representar, de forma 

organizada, o mundo em que vive.  

 



32 

 

Assim, ―o trabalho com espaço e forma pressupõe que o professor de Matemática 

explore situações em que sejam necessárias algumas construções geométricas com régua e 

compasso, como visualização e aplicação de propriedades das figuras, além da construção de 

outras relações‖ (PCN, 1997, p. 51). 

 

2.3 GEOMETRIA DINÂMICA: POSSIBILIDADES DE APRENDIZAGEM COM O 

APLICATIVO GEOGEBRA 

 

O GeoGebra foi desenvolvido como tese de doutorado de Markus Hohenwarter na 

Universidade de Salzburgo, Áustria. Ele criou e desenvolveu esse aplicativo com o objetivo 

de obter um instrumento adequado ao ensino da Matemática em todos os níveis, do Ensino 

Fundamental ao Ensino Superior, combinando recursos de Geometria, Álgebra, Tabelas, 

Gráficos, Probabilidade, Estatística e Cálculos Simbólicos em um único ambiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Ambiente do Geogebra 

Fonte: Autoria própria 

 

Segundo Cordeiro (2014), o GeoGebra é usado em 190 países, traduzido para 55 

idiomas, com mais de 300.000 downloads mensais. Foram criados institutos regionais, que 

são membros do IGI (International GeoGebra Institutes), cujo propósito é agregar 

interessados no uso do GeoGebra como ferramenta de ensino e aprendizagem, criando uma 

comunidade aberta que compartilha seus conhecimentos no treinamento, suporte e 

desenvolvimento de materiais de apoio para alunos e professores, promovendo a colaboração 

entre profissionais e pesquisadores, com o objetivo de desenvolver materiais gratuitos para o 

ensino, a aprendizagem e a divulgação da Matemática a todos os públicos. 

O GeoGebra é um aplicativo de geometria dinâmica livre que permite a construção de 

diversos objetos geométricos, como pontos, vetores, segmentos, retas, secções cônicas, 
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gráficos representativos de funções e curvas parametrizadas, os quais podem ser modificados 

dinamicamente. Os valores e coordenadas podem ser introduzidos diretamente com o teclado, 

além da vantagem de podermos trabalhar utilizando variáveis vinculadas a números, vetores e 

pontos.  

Uma característica importante do GeoGebra é que todo elemento geométrico 

desenhado na janela de visualização tem sua representação algébrica mostrada na janela de 

Álgebra, assim como toda representação algébrica de um elemento na caixa de entrada tem a 

representação geométrica na janela de visualização: 

Destacamos ainda que o GeoGebra nos permite determinar derivadas e integrais de 

inúmeras funções, além de oferecer um conjunto de comandos relacionados com Análise 

Matemática, Álgebra, Álgebra Linear, Geometria Analítica, entre outros. 

Entre suas funcionalidades, fáceis de aplicar, mesmo para os iniciantes, estão a 

alternativa de mudar as cores, as formas e espessuras de linhas, escolhendo exibi-las ou não, 

para trabalhar com geometria dinâmica e fazer animação, além de possuir todas as 

características que outros aplicativos de geometria dinâmica têm. Outra grande vantagem do 

Geogebra é, além de processos de construção gráfica, a precisão em sua construção, algo 

difícil de conseguir com apenas régua e compasso. 

Dentre as várias opções tecnológicas existentes para trabalhar tópicos de Geometria se 

encontram os aplicativos de geometria dinâmica (GRAVINA, 1996).  Estes aplicativos 

permitem aos alunos realizar investigações sobre propriedades geométricas de diversas 

figuras que dificilmente eles poderiam observar utilizando apenas o quadro e o giz. Silva e 

Penteado (2009) entendem por aplicativos de geometria dinâmica aqueles que permitem 

construir e manipular objetos geométricos na tela do computador.  

Além das contribuições cognitivas, o uso de um aplicativo pode motivar os alunos a 

procurarem possibilidades para resolver diversas situações problemas, mas é preciso que o 

professor esteja bem preparado, conhecendo as potencialidades do aplicativo para poder 

desenvolver atividades de ensino bem sucedidas com este recurso (SAINT, 1995). 

De um modo geral, tal como assinala Silva (2013, p.1): 

As habilidades como organização de ideias, raciocínio lógico, criatividade e 

capacidade de trabalhar em grupo, que são apontadas como essenciais em uma 

sociedade cada vez mais influenciada pelas modernas tecnologias da informação e 

comunicação, devem ser contempladas na sala de aula. 

 

 Assim sendo, a tecnologia tem sido um suporte para a atividade didática do professor, 

como assegurado por diversos autores que abordam esta temática, fortalecendo assim as 

potencialidades do aplicativo GeoGebra nos processos de ensino e aprendizagem.  
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CAPÍTULO 3 

 

UM OLHAR PARA O CONHECIMENTO GEOMÉTRICO DO ALUNO 

 

 Neste capítulo discutimos sobre o conhecimento geométrico do aluno sob o ponto de 

vista de diversos teóricos que abordam a temática. Dividido em três seções, a primeira 

enfatiza a Teoria Piagetiana e a segunda destaca o modelo de Van Hiele.   

 

 

3.1 TEORIA PIAGETIANA  

 

Jean Piaget teve uma enorme influência na psicologia e na educação. Neste sentido, 

Lefrançois (2009, p. 241) destaca que: 

O sistema de Piaget é, sem sombra de dúvida, cognitivo: sua preocupação recorrente é 

a representação mental. Também é uma teoria desenvolvimentista: volta-se para os 

processos pelos quais as crianças alcançam compreensão progressivamente mais 

avançada do seu ambiente e de si próprias. Em suma, a teoria de Piaget é um relato do 

desenvolvimento cognitivo humano.  

 

No que se refere à posição de Piaget, Lefrançois (2009, p. 261) enfatiza que sua teoria 

―diz respeito a uma teoria do desenvolvimento humano, em especial devido a sua ênfase na 

gênese (ou desenvolvimento) do conhecimento (o que Piaget chamou de epistemologia 

genética). Entretanto, também é uma teoria de aprendizagem‖. 

Lefrançois (2009, p. 261) considera também sobre a teoria da aprendizagem de Piaget 

que: 

A aquisição do conhecimento é um processo desenvolvimentista gradual que se torna 

possível pela interação da criança com o ambiente; a sofisticação da representação do 

mundo pelas crianças é uma função do seu estágio de desenvolvimento. Esse estágio é 

definido pelas estruturas de pensamento que elas possuem na ocasião; maturação, 

experiência ativa, equilibração e interação social são as forças que moldam a 

aprendizagem.  

 

 Quando as crianças brincam, explica Piaget, elas assimilam continuamente objetos ou 

atividades predeterminadas, ignorando os atributos que não são encaixam naquela atividade. 

Por exemplo, ―quando as crianças sentam numa cadeira e dizem ‗Upa, cavalinho‘, não estão 

dando atenção particular aos atributos da cadeira que não lembram um cavalo‖ 

(LEFRANÇOIS, 2009, p. 245).  

Os níveis de desenvolvimento que Piaget formulou consistem em estágios do 

desenvolvimento cognitivo, subdivididos em quatro estágios evolutivos e sequenciais do 

crescimento humano, qualitativamente diferentes entre si, que vão desde o nascimento à idade 
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adulta. Em cada estágio, a criança desenvolve um novo modo de operar, sendo variável de 

indivíduo para indivíduo, obedecendo a um desenvolvimento gradual: 

 

Estágio Idade 

Aproximada 

Grau de Compreensão Adesão às Regras 

Estágio 1 Antes dos 3 Nenhuma compreensão de regras Não brincam de acordo 

com as regras 

Estágio 2 Dos 3 aos 5  Acreditam que as regras vêm de Deus (ou 

de alguma autoridade maior) e não podem 

ser mudadas 

Quebram e mudam as 

regras constantemente 

Estágio 3 Dos 5 aos 11 

ou 12  

Compreendem que as regras são sociais e 

podem ser mudadas 

Não mudam as regras; 

aderem a elas de forma 

rígida 

Estágio 4 Depois dos 

11 ou 12 

Compreensão completa Mudam as regras por 

consentimento mútuo.  

Quadro 1: Descrição de Piaget das Regras, como são compreendidas e utilizadas pelas crianças. 

Fonte: Lefrançois (2009, p. 246) 

 

Piaget acreditava que o desenvolvimento infantil progride ao longo de uma série de 

estágios, cada um dos quais caracterizados pelo desenvolvimento de novas capacidades. 

Lefrançois (2009) enfatiza que, de modo geral, os estágios de desenvolvimento de Piaget 

estão assim divididos: 

1. Sensório-motor (do nascimento ao 2 anos) que está relacionado às características mais 

marcantes do comportamento infantil nos dois primeiros anos de vida são aquelas 

relacionadas à ausência da linguagem e da representação interna.  O mundo da criança, 

por não poder ser representado mentalmente, é um mundo do aqui e agora. Em sentido 

literal, nele os objetos existem apenas quando a criança os sente concretamente e faz 

coisas com eles – daí o rótulo inteligência sensório-motora. Nesse estágio, quando os 

objetos não são sentidos, deixam de existir; os bebês ainda não adquiriram o conceito 

de objeto (o dar-se permanência dos objetos).  

2. Pensamento pré-operacional (dos 2 aos 7 anos) marca uma acentuada melhora no 

sempre crescente entendimento da criança sobre o mundo. Entretanto, em comparação 

à compreensão do adulto, o pensamento pré-operacional exibe séries insuficiências.  

3. Operações concretas (dos 7 aos 11 ou 12 anos) é uma fase considerada como um tipo 

de pensamento pré-lógico, egocêntrico, denominado pela percepção, para um tipo de 

pensamento mais regulado por regras. Talvez em nenhuma atividade isso seja mais 

evidente do que na aquisição do conceito de conservação.  

4. Operações formais (após os 11 ou 12 anos) representam um avanço importante em 

relação às operações concretas. Primeiro, porque as crianças que estão na fase das 

operações concretas aplicam sua lógica diretamente aos objetos reais ou aos objetos 
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que são fáceis de imaginar (daí, o termo concreto). Em outras palavras, as crianças não 

lidam com aquilo que é hipotético. 

O período sensório-motor é de fundamental importância para o desenvolvimento 

cognitivo. Suas realizações formam a base de todos os processos cognitivos do indivíduo. Os 

esquemas sensório-motores são as primeiras formas de pensamento e expressão; são padrões 

de comportamento que podem ser aplicados a diferentes objetos em diferentes contextos. A 

evolução cognitiva da criança nesse período pode ser descrita em seis subestádios nos quais se 

estabelecem as bases para a construção das principais categorias do conhecimento que 

possibilitam ao ser humano organizar a sua experiência na construção do mundo: objeto, 

espaço, causalidade e tempo. 

O período pré-operatório realiza a transição entre inteligência, propriamente sensório-

motora, e inteligência representativa. Essa passagem não ocorre através de mutação brusca, 

mas de transformações lentas e sucessivas. Ao atingir o pensamento representativo a criança 

precisa reconstruir o objeto, o tempo, o espaço, as categorias lógicas de classes e relações 

nesse novo plano da representação. Tal reconstrução estende-se dos dois aos doze anos, 

abrangendo os estádios pré-operatório e operatório concreto. 

Para Piaget, a passagem da inteligência sensório-motora para a inteligência 

representativa se realiza pela imitação. Imitar, no sentido estrito, significa reproduzir um 

modelo. Já presente no estádio sensório-motor, a imitação só vai se interiorizar no sexto 

subestádio, quando a criança pode praticar o ―faz-de-conta‖, agir ―como se‖, por imitação 

deferida ou imitação interiorizada. Interiorizando-se a imitação, as imagens elaboram-se e 

tornam-se substitutos dos objetos dados à percepção. O significante é, então, dissociado do 

significado, tornando possível a elaboração do pensamento representativo. 

Por volta dos sete anos atividade cognitiva da criança torna-se operatória, com a 

aquisição da reversibilidade lógica. A reversibilidade aparece como uma propriedade das 

ações da criança, suscetíveis de se exercerem em pensa mento ou interiormente. O domínio da 

reversibilidade no plano da representação — a capacidade de se representar uma ação e a ação 

inversa ou recíproca que a anula — ajuda na construção de novos invariantes cognitivos, desta 

vez de natureza representativa: conservação de comprimento, de distâncias, de quantidades 

discretas e contínuas, de quantidades físicas (peso, substância, volume etc.). O equilíbrio das 

trocas cognitivas entre a criança e a realidade, característico das estruturas operatórias, é 

muito mais rico e variado, mais estável, mais sólido e mais aberto quanto ao seu alcance do 

que o equilíbrio próprio às estruturas da inteligência sensório-motora. 
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Piaget (2003) destaca que o sujeito tem a capacidade de organizar o mundo de forma 

lógica ou operatória, não se limitando mais a uma representação imediata, mas ainda 

dependendo do mundo concreto para desenvolver a abstração. Assim, este período é 

caracterizado por uma lógica interna consistente e pela habilidade de solucionar problemas 

concretos. Nesta fase, já começa também a compreender a conservação de volume, massa e 

comprimento, elementos essenciais para a noção de geometria.  

Tanto as operações como as estruturas que se constroem até aproximadamente os onze 

anos, são de natureza concreta; permanecem ligadas indissoluvelmente à ação da criança 

sobre os objetos. Entre 11 e 15/16 anos, aproximada mente, as operações se desligam 

progressivamente do plano da manipulação concreta. Como resultado da experiência lógico 

matemática, o adolescente consegue agrupar representações de representações em estruturas 

equilibradas (ocorrendo, portanto, uma nova mudança na natureza dos esquemas) e tem 

acesso a um raciocínio hipotético-dedutivo. Agora, poderá chegar a conclusões a partir de 

hipóteses, sem ter necessidade de observação e manipulação reais. Esta possibilidade de 

operar com operações caracteriza o período das operações formais, com o aparecimento de 

novas estruturas intelectuais e, consequentemente, de novos invariantes cognitivos. A 

mudança de estrutura, a possibilidade de encontrar formas novas e originais de organizar os 

esquemas não termina nesse período, mas continua se processando em nível superior. As 

estruturas operatórias são o ponto de partida das estruturas lógico-matemáticas da lógica e da 

matemática, que prolongam, em nível superior, a lógica natural do lógico e do matemático. 

De maneira geral, segundo Piaget, a interação apresenta-se como o principal elemento 

estimulador do desenvolvimento intelectual. A concepção construtivista do conhecimento, 

postulada por Piaget, tem como ponto central o fato de que o ato de conhecimento consiste em 

apropriação progressiva do objeto pelo sujeito; de tal maneira que a assimilação do objeto às 

estruturas do sujeito é indissociável da acomodação destas últimas às características próprias 

do objeto. O caráter construtivo do conhecimento se refere tanto ao sujeito que conhece 

quanto ao objeto conhecido; ambos aparecem como resulta do de um processo permanente de 

construção. O construtivismo subjacente à teoria piagetiana supõe a adoção de uma 

perspectiva ao mesmo tempo relativista — o conheci mento é sempre relativo a um momento 

determinado do processo de construção — e interacionista — o conhecimento surge da 

interação contínua entre o sujeito e o objeto ou, mais precisamente, da interação entre os 

esquemas de assimilação do sujeito e as propriedades do objeto. 

Assim sendo, podemos dizer que a preocupação central de Piaget ao procurar entender 

a construção do conhecimento recai na inteligência.  Para isto, ele estuda três aspectos 
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fundamentais da inteligência: estrutura da inteligência, conteúdo da inteligência e função da 

inteligência. Segundo Flavell (1996), observa-se na teoria piagetiana uma ênfase no estudo da 

estrutura da inteligência em desenvolvimento em contraposição à sua função e ao seu 

conteúdo. 

Em relação ao conteúdo da inteligência, Flavell (1996) destaca que refere-se à conduta 

externa, aos dados comportamentais não interpretados. Assim, o conteúdo expresso sugere 

diferenças na forma de pensar, ou seja, o conteúdo da inteligência refere-se a dados 

comportamentais brutos, como por exemplo, quando um dos sujeitos estudados por Piaget, 

afirma que um objeto tem mais/menos massa quando sua forma é alterada. 

Em relação à função da inteligência, segundo ainda Flavell (1996), no que se refere- às 

características amplas de atividade inteligente, válida para todas as idades e que define a 

própria essência do comportamento inteligente. É a maneira pela qual, qualquer organismo 

progride cognitivamente e invariável ao longo do desenvolvimento. Deste modo, as 

propriedades funcionais do processo adaptativo permanecem as mesmas. Em relação à 

função, Piaget tentou isolar as propriedades abstratas da inteligência-em-ação, que são válidas 

para todos os organismos, sendo estas propriedades (organização e adaptação), chamadas de 

invariantes funcionais. 

As estruturas da inteligência podem ser referir, basicamente, às organizações mentais 

ou aptidões mentais que a criança possui. Para Piaget, as estruturas são mutáveis no decorrer 

do processo evolutivo. Elas resultam de seu funcionamento, são inferidas a partir do conteúdo 

e responsáveis pela organização da inteligência. Assim, o que a criança pode, ou não, realizar 

em cada período, liga-se diretamente à estrutura que lhe é subjacente.  Estrutura e conteúdo 

são assim interdependentes, ou seja, pelo conteúdo expresso em forma de linguagem, jogos, 

entre outros, pode-se determinar o nível intelectual – estrutura subjacente (PIAGET, 1975). 

Por último, enfatizamos que a estrutura da inteligência muda com a idade, e esta mudança 

evolutiva constitui o principal objeto de estudo de Piaget. 

Ferreiro (1999) destaca que a teoria piagetiana coloca o aluno no centro do processo, 

ao invés do professor. Além disso, afirma que não adianta introduzir conteúdos que ainda não 

foram assimilados pelos alunos, e que o ponto de partida da aprendizagem se faz pelo próprio 

sujeito.  Na teoria piagetiana os erros dos educandos são construtivos, pois a partir dos 

mesmos, que o sujeito alcança a resposta correta.   

Com as descobertas piagetianas, o professor pode realizar o planejamento escolar e o 

currículo com mais significância levando em conta, além da cultura e classe social também os 

estágios desenvolvimentais dos alunos (SABINI, 1986). Para que um ambiente de ensino seja 
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construtivista é fundamental que o professor conceba o conhecimento sob a ótica levantada 

por Piaget, ou seja, que todo e qualquer desenvolvimento cognitivo só será efetivo se for 

baseado em uma interação muito forte entre o sujeito e o objeto. É imprescindível que se 

compreenda que sem uma atitude do objeto que perturbe as estruturas do sujeito, este não 

tentará acomodar-se à situação, criando uma futura assimilação do objeto, dando origem às 

sucessivas adaptações do sujeito ao meio, com o constante desenvolvimento de seu 

cognitivismo, conforme discutido anteriormente. Argento (2016, p.11) afirma ainda que: 

Desta forma, apesar de acreditar ser perfeitamente possível a utilização de um 

‗ambiente empirista‘ por um professor que não veja o aluno como "tabula rasa" para o 

desenvolvimento de um conhecimento, na forma como Piaget teorizou, existem alguns 

pressupostos básicos de sua teoria que devem ser levados em conta, se desejarmos 

criar um ambiente construtivista.   

  

Deste modo, a teoria Piagetiana possibilita considerar os aspectos relacionados mais 

intrínsecos ao desenvolvimento cognitivo da criança e, sobretudo, a formação do sujeito 

enquanto autônomo da produção do seu conhecimento, evidenciando a evolução mental 

durante cada estágio de desenvolvimento cognitivo, a partir do processo de equilibração, 

inteligência, pensamento e linguagem da criança.  Esta perspectiva possibilita ao professor um 

ensino em que a interação entre sujeito e objeto resulte em conhecimento.  

 

3.2 MODELO DE VAN HIELE 

 

De acordo com Abu e Abidim (2013, p. 70): 

Modelo de Van Hiele é considerado como um instrumento para a avaliação das 

habilidades dos alunos em geometria e apresenta cinco níveis de compreensão. Estes 

níveis informam quais são as características do processo de pensamento dos 

estudantes em geometria. 

 

Em contrapartida, os Van Hiele assinalam que em sala de aula cada aluno pensa em 

diferentes níveis. Além disso, eles apresentam modos de pensar diferentes dos professores, 

pois costumam utilizar com frequência palavras e objetos distintos dos empregados pelos 

professores e livros. Deste modo, o assunto não é bem assimilado e não fica retido por muito 

tempo na memória. O Quadro 2 relaciona os diferentes níveis do modelo de Van Hiele e suas 

respectivas características: 

 

Níveis de Compreensão Características 

Visualização ou 

Reconhecimento 

(Nível 1) 

- Reconhece visualmente uma figura geométrica; 

- Tem condições de aprender o vocabulário geométrico; 

- Não reconhece ainda as propriedades de identificação de 

uma determinada figura. 

Análise - Identifica as propriedades de uma determinada figura; 
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(Nível 2) - Não faz inclusão de classes 

Dedução Informal ou 

Ordenação 

(Nível 3) 

- Já é capaz de fazer a inclusão de classes; 

- Acompanha uma prova formal, mas não é capaz de construir 

outra 

Dedução Formal 

(Nível 4) 

- É capaz de fazer provas formais; 

- Raciocina num contexto de um sistema matemático 

completo.  

Rigor 

(Nível 5)  

- É capaz de comparar sistemas baseados em diferentes 

axiomas; 

- É neste nível que as geometrias não-euclidianas são 

compreendidas. 
Quadro 2: Níveis de Compreensão do Modelo de Van Hiele 

Fonte: Alves, G. S.; Sampaio, F. F./ Revista de Sistemas de Informação da FSMA n. 5 (2010) pp. 69-76 

 

Assim, percebe-se que o Modelo de Van Hiele leva o aluno partir do nível da 

visualização de um conceito geométrico, seguir ao nível da análise, prosseguir pelo nível da 

dedução formal e, finalmente atingir o nível do rigor da conceituação do ente geométrico, 

passando a entender e relacionar conceitos geométricos abstratos. No modelo de Van Hiele 

quando o ensino é desenvolvido de acordo com as fases de aprendizagem há o favorecimento 

para a aquisição de um nível de pensamento num dado assunto da Geometria. 

Além disto, cabe destacar ainda sobre os níveis deste modelo: 

A formulação desse sistema de níveis ocorreu enquanto Pierre Van Hiele estudava 

alguns dos trabalhos de Piaget. Durante esse estudo ele verificou, como fizera Piaget, 

que os problemas ou tarefas que são apresentados às crianças, frequentemente, 

requerem um conhecimento de vocabulário ou propriedades além do nível de 

pensamento da criança (FANTINEL, 1998, p. 14). 

 

Em relação às fases de aprendizagem, destacamos a seguir as cinco fases sequenciais 

de ensino propostas pelos Van Hiele, os quais afirmam que o ensino desenvolvido de acordo 

com essa sequência favorece a aquisição de um nível de pensamento em um determinado 

tópico de Geometria: 

 Fase 1 – Questionamento ou Informação: professor e alunos estabelecem um 

diálogo versando sobre o material de estudo deste nível. Neste diálogo são 

feitas observações, questões são levantadas, e o vocabulário específico do nível 

é introduzido. Nesta fase, o professor percebe quais os conhecimentos 

anteriores que os alunos têm do assunto e estes percebem qual direção os 

estudos tomarão.  

 Fase 2 – Orientação Direta: os alunos devem explorar o assunto do estudo 

através de materiais cuidadosamente elaborados pelo professor que os levarão 

gradualmente a se familiarizarem com as estruturas características deste nível. 
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As atividades, em sua maioria, são tarefas de uma só etapa, que possibilitam 

respostas específicas e objetivas.  

 Fase 3 – Explicitação: com base nas experiências anteriores, os alunos refinam 

o uso do seu vocabulário, expressando verbalmente suas opiniões emergentes 

sobre as estruturas que observam. O papel do professor, nesta fase, deve ser 

mínimo, deixando o aluno independente da busca da formação do sistema de 

relações em estudo.  

 Fase 4 – Orientação Livre: nesta fase, as tarefas apresentadas ao aluno devem 

ser de múltiplas etapas, tarefas que possibilitam várias maneiras de ser 

completadas ou tarefas em aberto. É fundamental que o aluno ganhe 

experiência na busca de sua forma individual de resolver as tarefas, buscando 

sua própria orientação no caminho da descoberta de seus objetivos; desta 

maneira, muitas relações entre os objetos de estudo se tornam mais claras.  

 Fase 5 – Integração: esta fase é de revisão e síntese do que foi estudado, 

visando uma integração global entre os objetos e relações com a consequente 

unificação e internalização num novo domínio de pensamento. O papel do 

professor nesta fase é o de auxiliar no processo de síntese, fornecendo 

experiências e observações globais, sem todavia introduzir ideias novas ou 

discordantes.  

Para Hamazaki (2004), o modelo de Van Hiele valoriza a aprendizagem como um 

processo gradual, global e construtivo. Gradual, por considerar a intuição, o raciocínio e a 

linguagem geométrica gradualmente. Global, pois as figuras e propriedades não são 

abstrações isoladas, interrelacionam-se e levam-nos a diversos níveis com outros significados. 

Construtivo, pois a aprendizagem não é por transmissão de conhecimentos, o aluno constrói 

os seus conceitos (SERRAZINA e MATOS, 1996). 

Em relação ao modelo de Van Hiele podemos dizer também que é uma parte da teoria 

do desenvolvimento e, portanto, presume que um aluno para atuar com sucesso em um 

determinado nível necessita ter adquirido (através de experiências de aprendizagem 

apropriadas), as estratégias dos níveis anteriores, não permitindo ao aluno saltar níveis.  

Podemos dizer que cada nível tem seus próprios símbolos linguísticos e seu próprio 

sistema de relações conectando esses símbolos. Assim, uma relação que é aceita como correta 

em um nível pode ser modificada em outro. Um exemplo é o encadeamento das classes de 

inclusão (por exemplo, um quadrado é também um retângulo, que também é paralelogramo; 
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no entanto, estas figuras num nível anterior naturalmente podem ser consideradas 

excludentes).    

É preciso enfatizar ainda em relação aos níveis mencionados que, para ser adequado, 

isto é, para ter em conta o nível de pensamento dos alunos, o ensino da Geometria no 1º ciclo 

deve ter como preocupação ajudá-los a progredir do nível visual para o nível de análise. 

Assim, eles devem começar por identificar, manipular (construir, desenhar, pintar, etc.) e 

descrever figuras geométricas. Devem desenhar quadrados no geoplano e procurar retas 

paralelas ou retas perpendiculares. Atividades com puzzles como o tangram, que permite a 

construção de figuras geométricas, enriquecem a capacidade de visualização e de 

identificação das propriedades das figuras, favorecendo o progresso na aprendizagem.
2
 

Piaget destaca que o conhecimento não pode ser aceito como algo predeterminado 

desde o nascimento ou de acordo com a teoria inatista, nem resultado do simples registro de 

percepções e informações como comenta o empirismo. Resulta das ações e interações do 

sujeito com o ambiente onde vive. Todo o conhecimento é uma construção que vai sendo 

elaborada desde a infância, através da interação sujeito com os objetos que procura conhecer, 

sejam eles do mundo físico ou cultural. 

Ele sustenta que o conhecimento não procede nem da experiência única dos objetos 

nem de uma programação inata pré-formada no sujeito, mas de construções sucessivas com 

elaborações constantes de estruturas novas (PIAGET, 1976). 

Por conseguinte, Piaget escreveu sobre a interação entre indivíduo e meio constituída 

através de dois processos: organização interna das experiências e adaptação ao meio. Piaget 

não deu ênfase aos valores sociais e culturais no desenvolvimento da inteligência.  

Para Piaget, o processo de aprendizagem envolve a assimilação e a acomodação. A 

ênfase central da teoria de Piaget tem a ver com a compreensão dos sistemas lógicos 

envolvidos na construção do significado pela criança (LEFRANÇOIS, 2009, p. 266). 

Por outro lado, é importante destacarmos que a Teoria de Van Hiele (NASSER, 1990) 

serve de base para a compreensão do estágio cognitivo dos alunos. É importante destacar que 

o modelo apresentado anteriormente em uma escala de 0 a 5, em que se considera o nível de 

visualização, será utilizado como elemento norteador teórico de nossa pesquisa para 

investigar o conhecimento dos alunos em relação aos objetos geométricos.  

                                                           
2 Extraído do PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTÍNUA EM MATEMÁTICA PARA PROFESSORES DO 1º CICLO – 

Escolar Superior de Viseu (Portugal).  
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Destacamos assim os aspectos teóricos da teoria Piagetiana, principalmente em relação 

às descrições do desenvolvimento gradual cognitivo dos alunos, e demonstramos o modelo de 

Van Hiele como um processo de aprendizagem gradual, global e construtivo.  

No próximo capítulo, apresentamos os procedimentos metodológicos utilizados em 

nossa pesquisa, enfatizando os instrumentos, coleta e análise dos dados. 
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CAPÍTULO 4 

 

DESENVOLVENDO A PESQUISA 

 

 Neste apresentamos os procedimentos metodológicos. Assim sendo, destacamos tipo, 

universo e sujeitos da pesquisa, instrumentos adotados e processos da coleta e análise dos 

dados.  

 

4.1 TIPO DA PESQUISA, UNIVERSO E SUJEITOS  

 

Nossa pesquisa teve um universo de alunos de uma escola com 18 alunos, sendo 6 

duplas distribuídas em três turmas, ou seja, 3 duplas em cada uma de três turmas do 6º ano do 

Ensino Fundamental na Escola Municipal Paulo Fonteles no município de Parauapebas, 

Estado do Pará. Os alunos foram indicados pelos professores das turmas.   

A pesquisa é de cunho qualitativo, Bogdan e Biklen (1994) destacam algumas 

características de tipo de investigação. A primeira delas está relacionada à fonte direta dos 

dados, ou seja, ao ambiente natural tendo como instrumento principal o investigador. A 

segunda característica é a de que a investigação qualitativa é descritiva. A terceira afirma que 

os investigadores qualitativos interessam-se mais pelo processo do que simplesmente pelos 

resultados ou produtos. A quarta se relaciona à característica de que os investigadores 

qualitativos tendem a analisar os seus dados de forma indutiva. E a quinta característica 

afirma que o significado é de importância vital na abordagem qualitativa. Destacamos que 

nossa pesquisa se encaixa na terceira característica descrita pelos autores.  

Caracterizamos nossa pesquisa como estudo de caso, pois permite um estudo 

aprofundado dos objetos. Neste sentido, Fonseca (2001, p. 33) destaca que:  

Um estudo de caso pode ser caracterizado como um estudo de uma entidade bem 

definida como um programa, uma instituição, um sistema educativo, uma pessoa, ou 

uma unidade social. Visa conhecer em profundidade o seu como e o seus porquês, 

evidenciando a sua unidade e identidade próprias. O pesquisador não pretende intervir 

sobre o objeto a ser estudado, mas, revelá-lo tal como ele o percebe. O estudo de caso 

pode decorrer de acordo com uma perspectiva interpretativa, que procura compreender 

como é o mundo do ponto de vista dos participantes, ou uma perspectiva pragmática, 

que visa simplesmente apresentar uma perspectiva global, tanto quanto possível 

completa e coerente, do objeto de estudo do ponto de vista do investigador.  

 

Segundo Yin (2005) é fundamental que o investigador reflita sobre as habilidades para 

a realização de estudos de caso, como experiência prévia, sagacidade para fazer boas 

perguntas, capacidade de não se deixar levar por seus preconceitos e ideologias, flexibilidade 

para se adequar às situações adversas, entre outros. 
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Optamos ainda pela utilização de estudo de caso, pois segundo Yin (2005), o estudo de 

caso é uma investigação empírica, um método que abrange tudo – planejamento, técnicas de 

coletas de dados e análise dos mesmos.  

Gil (1987, p. 57) considera que ―o estudo de caso estimula o pesquisador a novas 

descobertas, justamente devido à flexibilidade do planejamento‖. Lembra que é comum, ao 

longo da pesquisa, descobrir-se aspecto diverso do esperado (e mais relevante para a solução 

do problema). 

De acordo ainda com Gil (1991, p. 45), estudo de caso é ―caracterizado pelo estudo 

profundo e exaustivo de um dos poucos objetos, de maneira que permita o seu amplo e 

detalhado conhecimento, tarefa praticamente impossível mediante os outros detalhamentos 

considerados‖.  É importante enfatizarmos ainda que: 

A investigação de estudo de caso enfrenta uma situação tecnicamente única em que 

haverá muito mais variáveis de interesse do que pontos de dados, e, como resultado, 

baseia-se em várias fontes de evidências, com os dados precisando convergir em um 

formato de triângulo, e, como outro resultado, beneficia-se do desenvolvimento prévio 

de proposições teóricas para conduzir a coleta e a análise de dados (YIN, 2001 p. 33-

34). 

 

 

4.2 INSTRUMENTOS  

  

Neste apresentamos todos os instrumentos utilizados em nossa pesquisa.  

 

4.2.1 Questionário Inicial 

 

Em relação ao questionário como instrumento de pesquisa, Marconi e Lakatos (1996, 

p. 88) definem como questionário semiestruturado como ―série ordenada de perguntas, 

respondidas por escrito sem a presença do pesquisador‖.  Deste modo, para estes autores, 

dentre as vantagens do questionário, destacam-se as seguintes: ele permite alcançar um maior 

número de pessoas; é mais econômico; a padronização das questões possibilita uma 

interpretação mais uniforme dos respondentes, o que facilita a compilação e comparação das 

respostas escolhidas, além de assegurar o anonimato ao interrogado. 

Além de utilizarmos questionários semiestruturados, teremos nele questões abertas. 

Neste sentido, para a presente pesquisa serão adotados questionários aplicados de forma 

inicial e final visando obter dados relacionados à percepção dos alunos no presente estudo, 

conforme apresentados no Quadro 3: 
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QUESTIONÁRIO INICIAL 

1) O que vocês entendem por ponto? 

2) O que vocês entendem por reta? 

3) O que vocês entendem por plano? 

4) Vocês encontram dificuldades na construção de figuras geométricas utilizando lápis e 

papel? Se sim, quais?  

5) Vocês já utilizaram algum recurso tecnológico no desenvolvimento de atividades 

envolvendo Geometria? Se sim, quais? 

6) Vocês encontram dificuldades na construção de figuras geométricas utilizando 

recursos tecnológicos? Se sim, quais? 

Quadro 3 – Questionário inicial para alunos do 6º ano do Ensino Fundamental da Escola. 

Fonte: Autoria própria. 

 

Buscamos com estas questões investigar se o aluno já detinha um conhecimento prévio 

sobre o conteúdo a ser trabalhado. Assim sendo, ao indagarmos as 6 (seis) perguntas às duplas 

previamente escolhidas possibilitamos compreender a dimensão do conhecimento geométrico 

dos mesmos, as dificuldades que eventualmente encontram durante a construção das figuras 

geométricas trabalhadas pelos professores na sala de aula utilizando o lápis e papel, bem 

como se as duplas já alguma vez tiveram acesso a algum recurso tecnológico para o 

desenvolvimento das atividades que envolvessem a Geometria, bem como as dificuldades na  

construção de figuras geométricas que possam ter.  

 

4.2.2 Intervenção Didática 

 

O objetivo principal da realização da aula expositiva foi o de possibilitar ao o aluno 

ser capaz de identificar o que são ponto, reta e plano.  Deste modo, ainda ser capaz de 

classificar e de construir retas paralelas, concorrentes, coincidentes, reversas e 

perpendiculares e ser capaz de identificar o que são pontos e seguimentos colineares, retas e 

segmentos coplanares, o que é uma semirreta e um segmento de reta e o que são segmentos 

consecutivos. Anteriormente às atividades, trabalhamos a seguinte intervenção:  

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PAULO FONTELES 

 

Disciplina: Matemática  

Série: 6º ano – Ensino Fundamental  

Turmas: 6º A, 6º B, 6 º C 

Carga horária: 2 períodos (2h)   
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Conteúdo: 

• Ponto, reta e plano;  

• Retas paralelas, concorrentes, coincidentes, reversas e perpendiculares;   

• Segmentos colineares, coplanares e consecutivos;  

• Segmentos de reta.   

 

Objetivo: 

  

Ao final da aula, o aluno será capaz de identificar o que são pontos, retas a planos. Saberá 

classificar e construir retas paralelas, concorrentes, coincidentes, reversas e perpendiculares. 

Identificará o que são pontos e segmentos colineares, retas e segmentos coplanares, o que é 

uma semirreta e um segmento de reta e o que são segmentos consecutivos.   

 

Metodologia: 

   

No início da aula o investigador passará a revisar assuntos relativos à Geometria Plana para 

os alunos relembrarem os conceitos de pontos, retas e planos, e passará no quadro para eles 

copiarem no caderno. Após, será dado aos alunos um resumo do que foi passado para eles 

estudarem no momento que desejarem e depois será dado a eles uma lista de exercícios para 

praticarem a aplicação de retas. 

 

Recursos:  

 

• Quadro e pincel; 

• Folhas de ofício; 

• Lápis; 

• Borracha.  

 

Bibliografia: 

DANTE, R. L. Vivência / Construção Matemática volume 4. Editora ática; São Paulo 

2002. 

 
Quadro 4 - Plano de aula a ser implementada no momento em sala de aula 

Fonte: Adaptado de <http://www.bento.ifrs.edu.br/site/midias/arquivos/2014812184259439plano_de_aula_-

_ponto_reta_plano.pdf 

 

4.2.3 Atividades nos ambientes lápis e papel e GeoGebra 

 

 Em um primeiro momento optamos por desenvolver a pesquisa inicialmente na sala 

de aula com a aplicação de atividades envolvendo conceitos geométricos de ponto, reta e 

plano no ambiente lápis e papel. Assim sendo, as questões propostas nesta atividade foram:  

  

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PAULO FONTELES 

 

ATIVIDADE NO AMBIENTE LÁPIS E PAPEL 
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1- Vimos que reta, ponto e plano são noções elementares de geometria. Escreva 

a ideia que nos dá cada situação descrita abaixo. 

 

a) A marca da ponta do grafite no papel.________________________ 

b) Um fio bem esticado. _____________________________________ 

c) A superfície de uma mesa. _________________________________ 

d) Um piso de uma quadra de basquete. ________________________ 

e) As estrelas no céu. _______________________________________ 

f) O encontro do chão com a parede. __________________________ 

 

2- Desenhe e nomeie cada conceito representado a seguir. 

 

a) O ponto F. 

b) A reta x. 

c) O plano alfa. 

d) O segmento de reta SP. 

e) A semirreta OP. 

f) O plano beta. 

 

3 - Dê dois exemplos de objetos que lembrem cada elemento geométrico. 

a) ponto  

b) reta 

c) plano 

 

4- Tijuca é um bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro, no Brasil. Copacabana 

é um bairro nobre situado na Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro, no Brasil. 

É um dos bairros mais famosos. Tem o apelido de Princesinha do Mar. 

 

 
 

Observe a planta parcial abaixo julgando os itens em V (para as alternativas 

verdadeiras) ou F (para as alternativas falsas). 

 

a (  ) Avenida Rio Branco é perpendicular a Rua Senhor dos Passos.  

b (   ) Podemos afirmar que as ruas : Alfândega, Senhor dos Passos e Buenos Aires 

não são paralelas.  

c (   ) Rua Alfândega e Rua Miguel Couto são perpendiculares.  

d (   ) Avenida Presidente Vargas é perpendicular a Rua Buenos Aires.  
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Quadro 5: Exercício a ser proposto na atividade de lápis e papel com alunos do 6º ano do Ensino 

Fundamental da Escola Paulo Fonteles. 

Fonte: Extraído do http://www.bento.ifrs.edu.br/site/midias/arquivos/2014812184259439plano_de_aula_-

_ponto_reta_plano.pdf  Acesso no dia 03 de Jun.2016 

 

4.2.4 Questionário Final  

 

O objetivo do questionário final foi o de investigar dificuldades eventuais que possam 

ter ocorrido em relação à assimilação do conteúdo geométrico proposto pelos alunos: 

QUESTIONÁRIO FINAL 

1) O que vocês entendem por ponto? 

2) O que vocês entendem por reta? 

3) O que vocês entendem por plano? 

4) Vocês encontraram dificuldades em trabalhar os conceitos de ponto, reta, plano 

utilizando lápis e papel nas atividades propostas? Se sim, quais?  

5) Vocês tiveram dificuldades em utilizar o aplicativo GeoGebra? Se sim, quais 

dificuldades?  

6) Vocês encontraram dificuldades em trabalhar os conceitos de ponto, reta, plano 

utilizando GeoGebra? Se sim quais? 

Quadro 6 – Questionário final para alunos do 6º ano do Ensino Fundamental da Escola. 

Fonte: Autoria própria 

  

 Em relação às questões abertas em questionários, Marconi e Lakatos (2003, p. 203) 

definem:  

Também chamadas livres ou não limitadas, são as que permitem ao informante 

responder livremente, usando linguagem própria, e emitir opiniões. Possibilita 

investigações mais profundas e precisas; entretanto, apresenta alguns inconvenientes: 

dificulta a resposta ao próprio informante, que deverá redigi-la, o processo de 

tabulação, o tratamento estatístico e a interpretação. A análise é difícil, complexa, 

cansativa e demorada. 

  

É importante destacar ainda que na fase de elaboração destas perguntas, o pesquisador 

precisa conhecer bem o assunto a ser desenvolvido para poder dividi-lo de forma a 

contemplar uma pesquisa que contemple as diferentes dimensões do estudo.  Marconi e 

Lakatos (2003, p. 202) acreditam que ―o processo de elaboração é longo e complexo: exige 

cuidado na seleção das questões, levando em consideração a sua importância, isto é, se 

oferece condições para a obtenção de informações válidas. Os temas escolhidos devem estar 

de acordo com os objetivos geral e específico‖. 

http://www.bento.ifrs.edu.br/site/midias/arquivos/2014812184259439plano_de_aula_-_ponto_reta_plano.pdf
http://www.bento.ifrs.edu.br/site/midias/arquivos/2014812184259439plano_de_aula_-_ponto_reta_plano.pdf
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 Segundo Selltiz e Cook (1987), a elaboração de um questionário que proporcione rigor 

de informação passa pela identificação dos conjuntos a inquirir; pela opção por uma ou outra, 

ou por várias modalidades e tipos de perguntas, dependendo dos objetivos da pesquisa e das 

características e disponibilidades dos inquiridos e tendo presentes os processos de tabulação e 

tratamento de dados disponíveis. A elaboração das perguntas decorre naturalmente dos 

indicadores selecionados; as respostas que o leque de perguntas proporciona são função da 

qualidade da sua formulação. 

 

4.2.5 Observação participante e notas de campo 

 

Marconi e Lakatos (2003, p. 194) definem que a observação participante é a 

―participação real do pesquisador com a comunidade ou grupo. Ele se incorpora ao grupo, 

confunde-se com ele. Fica tão próximo quanto um membro do grupo que está sendo estudado 

e participa das atividades normais deste‖.  

Segundo Bogdan e Biklen (1994, p. 134), ―nos estudos de observação participante, o 

investigador geralmente já conhece os sujeitos, de modo que a entrevista se assemelha muitas 

vezes a uma conversa entre amigos‖.  

No entanto, ―o observador participante enfrenta grandes dificuldades para manter a 

objetividade pelo fato de exercer a influência no grupo, ser influenciado por antipatias ou 

simpatias pessoais, e pelo choque do quadro de referência entre observador e observado‖ 

(MARCONI e LAKATOS, 2003, p. 194).   

Chizzotti (1995, p.61) enfatiza o percurso histórico da observação participante: 

A observação participante foi introduzida pela Escola de Chicago, nos anos 1920, 

tendo sido duramente contestada pelos pesquisadores experimentais, e abandonada por 

décadas. Seu resgate atual, no entanto, auxilia nas descrições e interpretações de 

situações cada vez mais globais. Após sua recuperação, porém, o método é banalizado 

e utilizado de forma indiscriminada, sem o rigor metodológico que esse procedimento 

exige em relação à coleta, registro e interpretação pertinentes e coerentes com a 

realidade estudada. Em muitos casos, a observação participante passa a ser relacionada 

a interpretações meramente emotivas e deformações subjetivas e sem dados 

comprobatórios. 

 

A observação participante é uma das técnicas muito utilizada pelos pesquisadores que 

adotam a abordagem qualitativa e consiste na inserção do pesquisador no interior do grupo 

observado, tornando-se parte dele, interagindo por longos períodos com os sujeitos 

(QUEIROZ, 2007, p. 278). Podemos acrescentar ainda que a observação participante consiste 

na participação real do pesquisador na vida da comunidade, do grupo ou de uma situação 

determinada.  Deste modo, o observador assume, pelo menos até certo ponto, o papel de 
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membro do grupo.  Daí se dizer que por meio da observação participante se pode chegar ao 

conhecimento da vida de um grupo a partir do interior dele mesmo. Por último, destacamos 

que foi introduzida pelos antropólogos no estudo das chamadas ―sociedades primitivas‖. 

Para a realização da observação participante: 

O pesquisador deve adquirir algumas habilidades e competências, tais como: ser capaz 

de estabelecer uma relação de confiança com os sujeitos; ter sensibilidade para 

pessoas; ser um bom ouvinte; ter familiaridade com as questões investigadas, com 

preparação teórica sobre o objeto de estudo ou situação que será observada; ter 

flexibilidade para se adaptar a situações inesperadas; não ter pressa de adquirir 

padrões ou atribuir significado aos fenômenos observados; elaborar um plano 

sistemático e padronizado para observação e registro dos dados; ter habilidade em 

aplicar instrumentos adequados para a coleta e apreensão dos dados; verificar e 

controlar os dados observados; e relacionar os conceitos e teorias científicas aos dados 

coletados (SCHWARTZ, 1995, p.343). 

 

Inicialmente, será promovido o contato com o grupo de alunos objetivando ter uma 

relação de confiança com os sujeitos da pesquisa, ouvindo explanações, respondendo 

possíveis indagações e dificuldades durante a resolução das atividades contidas na proposta 

didática realizada na Sala de Aula e no Laboratório.  

Posteriormente, será realizada uma proposta didática visando possibilitar um ambiente 

de aprendizagem aos alunos a resgatar o conhecimento geométrico, caso já possuam, ou ainda 

mesmo possibilitar uma estratégia pedagógica em que os alunos possam compreender os 

conceitos sobre os objetos geométricos, conforme etapas constantes no Plano de Aula 

explicitado neste capítulo.  

No decorrer ainda da pesquisa: 

É típico que o investigador escreva, de preferência num processador de texto ou 

computador, o que aconteceu. Ele ou ela dão uma descrição das pessoas, objetos, 

lugares, acontecimentos, atividades e conversas. Em adição e como parte dessas notas, 

o investigador registrará idéias, estratégias, reflexões e palpites, bem como os padrões 

que emergem (BOGDAN e BIKLEN, 1994, p. 150). 

 

De forma sucinta, Bogdan e Biklen (1994, p. 150) definem as notas como ―o relato 

escrito daquilo que o investigador ouve, vê, experiencia e pensa no decurso da recolha e 

refletindo sobre os dados de um estudo qualitativo‖.  

Bogdan e Biklen (1994) acreditam que embora os investigadores saibam que as notas 

de campo são fundamentais para a observação participante, alguns pesquisadores esquecem 

um detalhe importante durante a utilização deste instrumento, tais como, durante a condução 

das entrevistas gravadas, por exemplo, o significado e contexto da entrevista devem ser 

capturados de forma mais completa se, como suplemento a cada entrevista, o investigador 

escrever notas de campo:  

O gravador não capta a visão, os cheiros, as impressões e os comentários extra, ditos antes e 

depois da entrevista. As notas de campo podem originar em cada estudo um diário pessoal que 



52 

 

ajuda o investigador a acompanhar o desenvolvimento do projeto, a visualizar como é que o 

plano de investigação foi afetado pelos dados recolhidos, e a tornar-se consciente de como ele 

ou ela foram influenciados pelos dados (BOGDAN e BIKLEN, 1994, p. 150). 

 

 As notas de campo foram utilizadas durante o processo de observação dos alunos nos 

ambientes de lápis e papel e GeoGebra, ou seja, na Sala de Aula e Laboratório de Informática. 

Isto é, consideramos como um importante instrumento de coleta dos dados a ser utilizado na 

presente pesquisa como forma de registrar o desenvolvimento dos alunos com relação às 

atividades da proposta didática.  

  

4.3 SOBRE A COLETA DOS DADOS 

  

A pesquisa de campo foi realizada entre 20 e 24 de março de 2017, em um universo de 

18 alunos de três turmas do 6º ano do Ensino Fundamental na Escola Municipal Paulo 

Fonteles, localizada no município de Parauapebas, Estado do Pará. Inicialmente foi aplicado 

um questionário inicial para coletar informações sobre o conhecimento geométrico dos alunos 

em relação ao ponto, reta e plano no papel, bem como as dificuldades relacionadas à 

Geometria Plana na sala de aula. No momento final foi aplicado um questionário final para 

investigar o conhecimento geométrico, após atividades nos ambientes lápis e papel na sala de 

aula e GeoGebra no Laboratório de informática.  

 

4.3.1 Intervenção didática  

 

Em um primeiro momento foi realizada uma atividade em ambiente lápis e papel 

possibilitando que os alunos das três turmas pudessem efetivamente elaborar desenhos e 

responder conceitos relativos ao ponto, reta e plano. Em um segundo momento, dando 

prosseguimento à execução da presente pesquisa, os 18 alunos participaram das atividades 

envolvendo conceitos geométricos de ponto, reta e plano em ambiente GeoGebra.  

 Inicialmente, em uma primeira etapa, foram apresentados aos alunos as 

funcionalidades do aplicativo visando proporcionar um conhecimento mínimo necessário para 

execução das atividades e demais recursos encontrados no GeoGebra. Posteriormente, os 

alunos receberam atividades distintas que envolvem conceitos de ponto, reta e plano para que 

pudessem realizar as construções geométricas necessárias com a devida proposta das 

atividades do GeoGebra.  

A atividade proposta no GeoGebra teve como objetivo investigar se os alunos do 6º 

ano do Ensino Fundamental da Escola Paulo Fonteles compreendem o conteúdo utilizando 
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este novo recurso pedagógico de aprendizagem. Assim sendo, propomos a atividade 

contemplando o assunto anteriormente trabalhado pelos alunos no ambiente em lápis e papel: 

ESCOLA MUNICIPAL PAULO FONTELES 

PARTE I 

 

Ir na pasta Atividade GeoGebra. 

(1) Clique com o botão direito, janela de visualização, clique em malha quadriculada. 

(2)Clique no segundo botão novo ponto e clique sobre a malha aparecerá o ponto A. 

(3) Construa três retas que passe pelo ponto A. Clique no terceiro botão, reta definida por dois 

pontos, clique em cima do ponto A e outro ponto qualquer. 

(4) Clique em cima da reta e com o botão direito, propriedades e mude a cor de cada reta. É 

possível construir mais retas passando por este ponto A? Quantas? 

(5) Arquivo gravar como, salve a atividade. 

 

 

 

Quadro 7: Atividade proposta utilizando o ambiente GeoGebra. 

Fonte: Extraído de  http://www.matematica.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=147 

Acesso em 03 de jun. de 2016. 

 

A Atividade 2 objetivou verificar o conhecimento geométrico dos alunos em relação 

ao conteúdo de retas. Deste modo, foi proposta a seguinte atividade: 
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ESCOLA MUNICIPAL PAULO FONTELES 

PARTE II 

 

(1) Arquivo novo 

(2) Com o botão direito clique em malha quadriculada. 

(3) No campo de entrada digite as seguintes coordenadas: (1,2) enter (2,3) enter (3,4) 

enter e (6,3) enter. 

a) Existe uma reta que passa pelos três pontos indicados? Por que isto acontece? 

b) Quantas retas que passam pelos pontos B e D você consegue construir? 

c) Consigo fazer uma reta que passe pelos pontos A,C e D? 

d) Será que sempre você conseguirá construir uma reta pegando três pontos? 

 

 
 

Quadro 8: Atividade proposta utilizando o ambiente GeoGebra com conteúdo de retas 

Fonte: Extraído do http://www.matematica.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=147. 

Acesso em 03 de jun. de 2016. 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PAULO FONTELES 

PARTE III 

 

(1) Arquivo novo 

(2) Com o botão direito clique em malha quadriculada. 

(3) Clique no terceiro botão reta definida por dois pontos e crie uma reta. 

(4) Clique no segundo botão novo ponto e faça pontos em cima da reta. 

(a) Quantos pontos você pode construir sobre esta reta? 

 

Quadro 9: Atividade proposta utilizando o ambiente GeoGebra com conteúdo de retas 

Fonte: Adaptado de http://www.matematica.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=147 

Acesso em 03 de jun. de 2016.   

 

 

4.4 SOBRE A ANÁLISE DOS DADOS  

 

 Bogdan e Biklen (1994, p. 205) definem a análise dos dados como: 
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Um processo de busca e de organização sistemático de transcrições de entrevistas, de 

notas de campo e de outros materiais que foram acumulados, com o objetivo de 

aumentar a sua própria compreensão desses mesmos materiais e de lhe permitir 

apresentar aos outros aquilo que encontrou. A análise envolve o trabalho com os 

dados, a sua organização, divisão em unidades manipuláveis, síntese, procura de 

padrões, descoberta dos aspectos importantes e do que deve ser aprendido e a decisão 

sobre o que vai ser transmitido aos outros.  

 

Deste modo, escolhemos, para um melhor delineamento da coleta de dados, a 

perspectiva da triangulação a partir do estudo de caso escolhido que envolveu a aplicação dos 

conceitos geométricos com os alunos utilizando lápis e papel e GeoGebra.  

Seu objetivo é contribuir não apenas para o exame do fenômeno sob o olhar de 

múltiplas perspectivas, mas também enriquecer a nossa compreensão, permitindo emergir 

novas ou mais profundas dimensões. Ela contribui para estimular a criação de métodos 

inventivos, novas maneiras de capturar um problema para equilibrar com os métodos 

convencionais de coleta de dados. 

Para aumentar a credibilidade das interpretações realizadas pelo investigador, este 

deverá recorrer a um ou a vários protocolos de triangulação.  

Em nossa pesquisa optamos pela triangulação dos dados, adaptada de Lins (2003):  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Triangulação de dados 

Fonte: Estrutura adaptada de Lins (2003) 

 

No vértice A temos o perfil dos alunos em que foram utilizados os instrumentos de 

pesquisa questionário inicial e final, observação e notas de campo. Posteriormente, temos o 

vértice B em que investigamos conhecimentos geométricos dos alunos no ambiente lápis e 

papel via atividades, observação participante e notas de campo. Finalmente, no vértice C o 

A: Perfil das duplas 
(Questionário Inicial e Final, observação 

e notas de campo) 

 

B: Conhecimento geométrico 
das duplas no ambiente lápis e 

papel (observação participante 

notas de campo 

C: Conhecimento geométrico 

das duplas no ambiente 
GeoGebra (Proposta didática 

e áudio e notas de campo 

 

Objeto de 

Estudo 
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conhecimento geométrico no ambiente GeoGebra em que serão investigados os 

conhecimentos geométricos dos alunos via atividades, áudio e as notas de campo.  
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CAPÍTULO 5 

 
 

TRABALHANDO PONTO, RETA E PLANO NOS AMBIENTES LÁPIS E PAPEL E 

GEOGEBRA 

 

  

Neste capítulo apresentamos a análise dos dados de nossa pesquisa como estudo de 

caso. Em um primeiro momento atividades no ambiente lápis e papel e, posteriormente, em 

um segundo momento, no ambiente do GeoGebra.  

5.1 PERFIL DAS DUPLAS 

 

Inicialmente foram ministradas duas aulas expositivas no dia 16 de Março com alunos 

indicados pelo professor da disciplina, no período vespertino, desenvolvidas a partir de um 

Plano de Aula (Apêndice B) contendo os conteúdos de ponto, reta e plano; retas paralelas, 

concorrentes, coincidentes, reversas e perpendiculares; segmentos colineares, coplanares e 

consecutivos; segmentos de reta.  

 Neste sentido, foi um importante momento pedagógico de trabalhar este conteúdo 

inicial visando, sobretudo, saber a respeito do que o aluno conhecia anteriormente sobre os 

conteúdos geométricos ora especificados.  

As nove duplas de alunos foram selecionadas pelo professor da Escola que ministra a 

disciplina de Matemática. Neste sentido, optaram-se como critério de escolha os alunos que 

detinham dificuldades no conteúdo de Geometria para a realização da presente pesquisa.  

A faixa etária dos alunos escolhidos oscila entre 9 a 12 anos de idade.  Alguns destes 

alunos são repetentes na disciplina e a cursam em regime de dependência, conforme relato do 

professor. 

Deste modo, as duplas escolhidas responderam o questionário inicial proposto, bem 

como ainda a realização das atividades nos ambientes lápis e papel e GeoGebra.  

 Em relação ao questionário inicial, este possuía a finalidade de compreender o que, de 

fato, os alunos sabiam em relação ao conteúdo geométrico de ponto, reta e plano. Neste 

sentido, denominaremos, para fins de análise e consideração, as duplas em ordem alfabética: 

A, B, C, D, E, F, G, H e I.  

Posteriormente à aplicação do questionário inicial realizou-se uma intervenção 

didática via explicação utilizando a lousa como recurso didático acerca dos conteúdos 
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geométricos iniciais. Deste modo, a aula em questão foi realizada sem um maior 

aprofundamento acerca de ponto, reta e plano para que os alunos pudessem compreender o 

conteúdo. O objetivo foi relembrar conteúdos que tinham sidos ministrados durante o período 

regular da Escola.  

  

5.1.1 Sobre Ponto 

  

O ponto conceituadamente determina uma posição no espaço. Deste modo, ainda a 

representação geométrica. Além disto, os pontos serão representados por letras latinas 

maiúsculas; ex: A, B, C, ...: 

 

 

Figura 4 – Representação gráfica do ponto 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Partindo deste princípio, objetivou-se com a aplicação do questionário inicial 

compreender o que os alunos sabiam sobre estes conceitos relacionados ao ponto.    

Deste modo, a partir deste conceito e durante a aplicação do questionário inicial, 

verificou-se que os alunos possuíam minimamente um conceito sobre ponto. Assim sendo, 

isto ficou bastante evidente conforme a Figura 5, as repostas da dupla A em relação à esta 

questão: 

 

Figura 5 – Resposta da dupla A em relação à definição do ponto 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 Deste modo, a partir desta resposta da dupla A verificou-se que estes alunos possuíam 

um conhecimento baseado no senso comum, ou seja, um ponto de fato expressa uma ideia de 

esfera, apesar de ainda não ser considerada uma resposta adequada, ou seja, com uma maior 
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propriedade acerca do conteúdo geométrico de ponto, tornando-se ainda um equívoco por 

parte do que compreendem acerca do conteúdo.  

 Além desta resposta, a dupla C definiu acerca do entendimento deles acerca do ponto, 

conforme a Figura 6:  

 

Figura 6 – Resposta da dupla C em relação à definição do ponto no Questionário Inicial 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Assim sendo, verifica-se que a dupla C respondeu de forma vaga destacando que “o 

ponto é conhecido como todas as formas e estar sempre em todo lugar, mas esse ponto é 

usado para toda geometria”. Deste modo, a dupla não conseguiu formular de fato um 

conceito apropriado sobre o que está sendo perguntado.  

As duplas B e E foram bem mais explícitas destacando respectivamente que “não 

entendem sobre o ponto” e que “não tinha entendimento”, ou seja, não sabiam a resposta 

para definir o devido conceito.  

Por sua vez, a dupla D (Figura 7) confundiu o ponto utilizado na Geometria com o 

ponto utilizado na multiplicação durante uma resolução de uma expressão algébrica. Este 

equívoco também foi cometido pela dupla H, confundindo o ponto com a multiplicação.  

Figura 7 – Resposta da dupla D em relação à definição do ponto no Questionário Inicial 

Fonte: Elaboração Própria 

  



60 

 

 A dupla F confundiu o ponto com o ―vértice‖ afirmando que ―os pontos são 

conhecidos por vértices‖, ou seja, um equívoco por parte dos alunos no âmbito do conteúdo 

da Geometria.   

 A dupla G afirmou que ―o ponto é um tipo um pequeno círculo preto‖. Deste modo, 

avalia-se que a análise acerca do conceito de plano está dentro da perspectiva visual que a 

dupla possui acerca do conceito de ponto.  

Por fim, a dupla I confundiu o ponto como aquele utilizado no sinal de pontuação da 

língua portuguesa.  

 

5.1.2 Sobre Reta 

 

 A reta é definida como figura geométrica constituída por uma linha que estabelece a 

menor distância entre duas posições. Deste modo, a reta pode ser representada pelas letras 

latinas são representados por letras latinas minúsculas; ex: a, b, c, ... 

 

 

Figura 8 – Representação gráfica de reta 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 Durante a aplicação do Questionário Inicial indagamos aos alunos o que eles 

entendiam por reta, conforme a Figura 9:  

 

Figura 9 – Resposta da dupla C em relação à definição de reta no Questionário Inicial 

Fonte: Elaboração Própria 

  

Assim sendo, verificamos as duplas C, B e G possuem uma compreensão mínima do 

que é reta como apresentam “que não tem começo nem fim”. Estas conclusões foram também 
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reforçadas, acerca do conceito, como ocorreu na resposta da dupla A (Figura 09), porém 

acrescentaram que esta construção geométrica não possuía extremidades.  

As definições das duplas C, B e G possibilitam um aspecto cognitivo se aproximando 

da Teoria Piagetiana de que as operações concretas (dos 7 aos 11 ou 12 anos), que considera 

esta fase como um tipo de pensamento pré-lógico, egocêntrico, denominado pela percepção, 

para um tipo de pensamento mais regulado por regras. 

Figura 10 – Resposta da dupla A em relação à definição de reta no Questionário Inicial 

Fonte: Elaboração Própria 
 

A dupla D definiu como “algumas que possuem formas geométricas tipo: quadrado, 

triângulo, pirâmide de base quadrangular, etc”. A dupla E, por sua vez, afirmou de forma 

equivocada de que retas são aquelas “que possuem curvas”.  

A dupla F respondeu afirmando que retas são “linhas retas conhecidas por arestas”.  

Em contrapartida, a dupla H respondeu destacando que a reta ―é uma régua‖, fato este 

também destacado pela dupla I, com acréscimo de que além de se tratar de uma régua, a reta 

“são aqueles números que aparecem na régua que são chamados de retas numéricas”.  

Por fim, destacamos ainda que este questionário inicial foi aplicado anterior à 

realização da intervenção didática em sala de aula, que possibilitou uma revisão mínima dos 

conceitos. Assim sendo, apesar de equívocos em outras definições quanto ao ponto, conforme 

apresentamos anteriormente, ambas as duplas possuíam uma compreensão mínima acerca do 

conceito de reta.  

 

5.1.3 Sobre Plano 

 

Conceituadamente um plano pode ser unicamente determinado por um destes objetos: 

três pontos não-colineares (não estão numa mesma reta) uma reta e um ponto fora desta reta. 

Duas retas concorrentes (duas retas que se cruzam num único ponto). Podemos dizer ainda 

que Planos serão representados por letras gregas minúsculas conforme a Figura 11: 
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Figura 11 – Representação gráfica do plano 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 Ao analisarmos as respostas do Questionário Inicial verificamos que os alunos 

possuíam uma compreensão baseada no senso comum, ou seja, aquele conceito que se 

aproxima da realidade cotidiana, o que de certa forma, apesar de não serem conceitos 

delimitados. Conforme apresentados nos livros didáticos, a dupla D definiu da seguinte forma 

(Figura 12):  

 

Figura 12 – Resposta da dupla D em relação à definição de plano no Questionário Inicial 

Fonte: Elaboração Própria 
 

Compreendemos que ao definirem como “a superfície de uma mesa, cadeira, portas e 

etc., todos estes objetos são planos”, enfatizamos a fase (explicação) do Modelo de Van Hiele 

em que ―os alunos devem se expressar, trocar experiências. O papel do professor é mínimo, 

observador‖, ou seja, durante o momento em que a dupla D discutiu acerca da sua percepção 

em relação à reta, o pesquisador utilizava-se da observação para avaliar a discussão sobre os 

conceitos.  

Podemos enfatizar que o processo cognitivo de Piaget apresenta diferentes fases. 

Percebemos assim que este momento pode estar situado na atividade cognitiva operatória, no 

qual se deu a aquisição da reversibilidade lógica.  Conforme enfatizamos anteriormente, este 

domínio da reversibilidade está situado no plano da representação, ou seja, na capacidade de 

se representar uma ação e a ação inversa ou recíproca que a anula — ajuda na construção de 

novos invariantes cognitivos, desta vez de natureza representativa: conservação de 

comprimento, de distâncias, de quantidades discretas e contínuas, de quantidades físicas 

(peso, substância, volume etc.). 
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Por outro lado, a resposta da dupla I possibilitou uma compreensão distinta da dupla 

D, conforme apresentamos na Figura 14: 

 

 

Figura 13 – Resposta da dupla I em relação à definição de plano no Questionário Inicial 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 A dupla A respondeu que plano é ―um tipo de reta como: caderno, folhas, livros, etc‖. 

Contudo, as duplas B e E afirmaram que “não entendem sobre plano”. A dupla C destacou 

que plano se trata de “uma área reta sem curva e sem desdobramentos” e a dupla F enfatizou 

na resposta que “as partes planas são conhecidas por face”.  A dupla G respondeu que 

“plano é tipo uma mesa lisa, um chão sem modificações com buracos”, resposta bastante 

semelhante com a da dupla H que destacou “é uma mesa”.  

5.1.4 Comentários 

 

 Afirmamos que os perfis das duplas escolhidas entre as três turmas possibilitaram que 

a realização da presente pesquisa fosse de fato significativa em razão das diferentes idades, 

bem como a presença de alunos que possuíam conhecimento geométrico. Verificamos no 

questionário inicial que os alunos possuíam dificuldades ao definir os conceitos de ponto, reta 

e plano. 

Desta forma, de acordo com a Fase 1 (Informação) do modelo de Van Hiele, em que 

―o professor e aluno dialogam sobre o material de estudo, o professor deve perceber quais os 

conhecimentos anteriores do aluno sobre o assunto a ser estudado‖, no primeiro momento de 

nossa pesquisa houve esta preocupação. Tivemos esta percepção ao aplicarmos o questionário 

inicial, visando saber quais os conhecimentos que alunos detinham sobre o conteúdo 

geométrico (ponto, reta e plano).  

 Ressaltamos que algumas duplas de alunos relataram nas respostas do questionário 

inicial dificuldades na construção de figuras geométricas no ambiente lápis e papel, bem 

como a maioria deles relataram que já utilizaram um recurso tecnológico para o 
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desenvolvimento de atividades. Algumas duplas também destacaram que com a utilização do 

recurso tecnológico ficaria bem mais fácil para a construção das figuras geométricas.  

Em relação às definições baseadas no senso comum dos alunos, podemos dizer que, 

conforme Piaget (2003) destaca em relação às operações formais (após os 11 ou 12 anos), 

representa um avanço importante em relação às operações concretas. Primeiro porque os 

alunos que estão na fase das operações concretas aplicam sua lógica diretamente aos objetos 

reais ou aos objetos que são fáceis de imaginar (daí, o termo concreto). Em outras palavras, os 

alunos não lidam com aquilo que é hipotético.  

 De maneira geral podemos afirmar que tanto a intervenção didática na sala de aula 

como proposta pedagógica delimitada quanto o propósito do questionário inicial foram 

determinantes para a compreensão desta etapa de nossa pesquisa.  

 

5.2 CONHECIMENTO GEOMÉTRICO DOS ALUNOS NO AMBIENTE LÁPIS E PAPEL  

 

 A aplicação da atividade no ambiente lápis e papel teve como objetivo analisarmos as 

definições, conforme a Fase 2 (Orientação Livre) do Modelo de Van Hiele em que ―os alunos 

exploraram o assunto de estudo através do material selecionado pelo professor‖. Neste caso 

específico, as duplas A, B, C, D, E, F, G, H e I, participantes deste momento responderam as 

atividades propostas pelo pesquisador/professor.  

Indagamos, inicialmente, aos alunos acerca da diferentes formas em que o ponto, a 

reta e o plano estão presentes em nosso cotidiano. Posteriormente, solicitamos que 

nomeassem e desenhassem cada conceito, mais uma vez, acerca de ponto, reta e plano, bem 

como apresentassem exemplos da realidade cotidiana.  

Conforme verificamos anteriormente, em nossa revisão de literatura, de acordo com a 

Teoria de Van Hiele, ―se o ensino de geometria for desenvolvido de acordo com as fases de 

aprendizagem, haverá um favorecimento para aquisição de um nível de pensamento no 

conteúdo trabalhado‖. 

 

5.2.1 Sobre ponto 

 

Em relação ao ponto, solicitamos na atividade em ambiente lápis e papel que as duplas 

A, B, C, D, E, F, G, H e I possibilitassem respostas em relação às atividades no ambiente lápis 
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e papel. Assim sendo, de maneira geral, compreendemos que as duplas demonstraram 

algumas noções elementares da Geometria, como se observa na Figura 14: 

 
 

Figura 14 – Resposta da dupla B em relação à definição do ponto no ambiente lápis e papel 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 Ainda, a questão 2 da atividade em ambiente lápis e papel possibilitou uma 

compreensão acerca do entendimento das duplas que desenharam e nomearam de forma 

correta o conceito de um determinado ponto solicitado, conforme apresentamos na Figura 15: 

 

 
Figura 15 – Resposta da dupla B em relação à definição do ponto no ambiente lápis e papel 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Além disto, ao solicitarmos que as duplas exemplificassem o elemento geométrico do 

ponto, percebemos uma compreensão mínima dos alunos sobre o conceito solicitado (Figura 

15):  

 

Figura 16 – Resposta da dupla E em relação à definição do ponto no ambiente lápis e papel 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 Neste sentido, compreendemos que as duplas possuem compreensão mínima, tendo 

em vista que relacionam o conceito de ponto com objetos que convivem no cotidiano, como, 

por exemplo, a bola, tendo em vista que sua percepção cognitiva do ponto está associada a 

uma figura geométrica redonda.  

 As demais duplas A, C, D, F, G, H e I, de maneira geral, responderam com pequenas 

variações em relações aos conceitos. Enfatizamos que os principais equívocos estavam no 

exemplo do encontro com o chão com a parede na primeira questão formulada. Entretanto, na 
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segunda questão, as duplas, de forma geral, não preencheram o espaço para resposta na sua 

totalidade, o que deduzimos que eles possuem dificuldade para representar graficamente o 

conceito solicitado. Os demais exemplos de objetos foram devidamente corretos, 

possibilitando uma compreensão que os alunos podem associar o ponto a algum objeto 

presente no cotidiano, como o preconizado por Piaget em relação ao mecanismo de 

assimilação, ou seja, na tentativa de solucionar uma determinada situação a partir da sua 

estrutura cognitiva.  

 Este processo cognitivo está situado na abstração, conforme destacado por Piaget, 

elemento indispensável para que o sujeito evolua cognitivamente. Destaca-se ainda o aumento 

do número de abstrações do sujeito durante o processo interativo com o objeto, a qualidade de 

seu pensamento evolui devido à abstração reflexionante e as sucessivas tomadas de 

consciência durante o processo.  

 

5.2.2 Sobre reta  

 

No que se refere à definição de reta, analisamos as repostas das duplas A, B, C, D, E, 

F, G, H e I visando uma discussão sobre os conceitos apresentados pelos mesmos na atividade 

ambiente lápis e papel, conforme Figura 17.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 – Resposta da dupla D em relação à definição da reta no ambiente lápis e papel 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Ao verificarmos a resposta da dupla D percebemos que os alunos conseguem 

diferenciar um ponto de uma reta e de um plano.  

Em ambas as figuras, percebemos que há respostas coerentes, como, por exemplo, na 

dupla C em relação à definição de reta.  

As duplas A, B cometeram alguns equívocos nas respostas, sobretudo, em relação ao 

da definição da ideia da situação do encontro do chão com a parede. A dupla C, por sua vez, 

optou por representar através de desenhos (Figura 18): 
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Figura 18 – Resposta da dupla C em relação à definição da reta no ambiente lápis e papel 

Fonte: Elaboração Própria 

 

As demais duplas, E, F, G, H e I, responderam de maneira correta os conceitos em 

relação à noção de reta.  

 
 

5.2.3 Sobre plano 

  

Em relação ao conceito de plano no ambiente lápis e papel foi proposta a seguinte 

questão para que as duplas A, B, C, D, E, F, G, H e I pudessem responder, conforme 

apresentamos na Figura 19:  

 

Figura 19 – Resposta da dupla C em relação à definição do plano no ambiente lápis e papel 

Fonte: Elaboração Própria 

  

 Verificamos que dupla C definiu o conceito em relação ao plano devidamente correto, 

pois associam o conceito geométrico de plano com a mesa e o piso, por exemplo. 

 Verificamos ainda que outras duplas como, por exemplo, a dupla B, conceituaram 

também de forma correta os exemplos de objeto que remetem aos elementos geométricos do 

plano, conforme Figura 20:  

 

 

Figura 20 – Resposta da dupla B em relação à definição do plano no ambiente lápis e papel 

Fonte: Elaboração Própria 
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Deste modo, compreendemos que os alunos possuem uma compreensão mínima 

acerca do conceito de plano, quando devidamente associados a objetos encontrados no 

cotidiano. 

Em relação aos desenhos e nomeação dos conceitos de plano na segunda questão, as 

demais duplas A, B, C, D, E, F, G, H e I cometeram equívocos, sobretudo nos desenhos e/ou 

simplesmente algumas delas não responderam em virtude de alegar desconhecimento de como 

representar graficamente. Podemos inferir em relação a isto a dificuldade presente de 

desenhar das duplas, porém quando indagadas em relação aos exemplos, de maneira geral, 

conceituam corretamente.  

5.2.4 Comentários 

 

 Verificamos que as duplas possuem dificuldades quando indagados sobre as noções 

elementares da Geometria (ponto, reta e plano), apesar da atividade em ambiente lápis e papel 

ter sido realizada após a intervenção didática na sala de aula.  

 Neste sentido, compreendemos que ainda encontram algumas dificuldades quando 

solicitamos para conceituar ponto, reta ou plano. Em contrapartida, quando solicitamos que 

estas façam inferências em relação aos objetos encontrados no cotidiano, associam 

minimamente com certa legitimidade na conceituação.  

Destacamos que, apesar do Modelo de Van Hiele basear na Integração (Fase 5) em 

que o professor auxilia no processo de síntese, fornecendo experiências e observações globais, 

sem apresentar ideias novas, as atividades propostas no ambiente lápis e papel possuíam 

unicamente o objetivo de investigação sobre o conhecimento geométrico das distintas duplas 

da presente pesquisa. 

Em relação aos conceitos de Piaget, anteriormente destacados, acreditamos estar 

devidamente situado no processo de abstração, condição indispensável para que o sujeito. 

Neste caso específico, os alunos da dupla puderam avançar através da quantidade de 

abstrações obtidas para a qualidade do pensamento.  

 

5.3 CONHECIMENTO GEOMÉTRICO DOS ALUNOS NO AMBIENTE GEOGEBRA 

 

  

Em relação ao conhecimento geométrico, as duplas A, B, C, D, E, F, G, H e I foram 

devidamente convidadas pelo pesquisador a conduzirem-se ao laboratório de informática da 
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Escola Paulo Fonteles para a realização da atividade em ambiente GeoGebra. Entretanto, 

somente quatro duplas A, B, D e F participaram deste momento.  

Destacamos que o GeoGebra é um aplicativo gratuito de matemática dinâmica que 

pode ser utilizado em sala de aula e foi desenvolvido nos Estados Unidos por Markus 

Hohenwarter.  

Pode-se dizer ainda que este aplicativo permite a realização de construções 

geométricas, utilizando réguas e compassos digitais, porém mantém as características 

fundamentais à construção convencional.  

 Além disto, podemos citar como diferença da construção convencional, o fato de ser 

um aplicativo em que uma única figura geométrica pode se tornar em várias outras opções, 

sem perder suas propriedades geométricas, conforme o aplicativo de Geometria Dinâmica 

propõe.  

 

5.3.1 Sobre ponto e reta  

 

  

 Em relação à definição de pontos, as duplas foram convidadas a efetuarem no 

ambiente GeoGebra, no laboratório da Escola, um clique no segundo botão novo ponto e 

clicando sobre a malha quadriculada devia aparecer o ponto A e, posteriormente, os alunos 

deveriam construir três retas que passe pelo ponto A, e clicando em cima da reta com o botão 

direito, a opção de propriedades para mudar a cor de cada reta. 

 Deste modo, a seguir apresentamos as duplas A e C, escolhidas para fins de análise, 

em que demonstraram distinção acerca da realização da atividade no aplicativo GeoGebra, as 

duplas D e F ficaram de fora deste momento por estarem similares com a dupla A:  

 

 

Figura 21 – Resposta da dupla C em relação à definição do ponto no ambiente GeoGebra 

Fonte: Elaboração Própria 
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Verificamos, conforme apresentamos na Figura 21, que a dupla C, seguindo a 

orientação para o manuseio do aplicativo GeoGebra no laboratório, apresentou corretamente a 

orientações fornecidas na atividade no ambiente GeoGebra. Até mesmo as cores diferenciadas 

possibilitaram diferentemente da dupla A uma maior visualização das distintas retas que 

passam pelo ponto indicado A.  

Contudo, ao analisarmos a construção geométrica da dupla A, conforme apresentado 

na Figura 22:  

 

 

Figura 22 – Resposta da dupla A em relação à definição do ponto no ambiente GeoGebra 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Percebemos que a dupla A cometeu um equívoco, pois apesar de ter conseguido 

realizar a atividade proposta, há presença de outros pontos, além do ponto A, que poderia 

ocasionar confusão na compreensão da resolução da atividade, bem como a ausência de cores 

diferenciadas, conforme a orientação da atividade proposta.  

Destacamos ainda que as outras atividades propostas realizadas pelas duplas A, B, D e 

F, somente a dupla A continuou a cometer equívoco durante a realização das atividades.   

5.3.2 Sobre plano 

 

Em relação ao plano, quando foram indagados durante a realização da atividade em 

ambiente GeoGebra sobre qual conceito de plano seria aplicado, as duplas A, B, D e F 

destacaram que o plano poderia ser o espaço da malha quadriculada apresentada no aplicativo.  

Assim sendo, as duplas especificadas possibilitaram uma compreensão mínima do 

plano acerca de um determinado conceito geométrico utilizando o ambiente GeoGebra.  
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5.3.3 Comentários 

 

A proposta da realização da atividade em ambiente GeoGebra permitiu uma rica 

exploração pedagógica com os alunos via uso de recursos tecnológicos no laboratório.  

Contudo, verificamos que mesmo utilizando o recurso tecnológico, a exemplo do 

GeoGebra, os alunos cometeram equívocos na técnica de construir geometricamente as 

figuras. 

Porém, é preciso enfatizar a necessidade de uma prática pedagógica que possa, de fato, 

incluir recursos tecnológicos para compreender a dimensão do conteúdo. Esta etapa da 

pesquisa possibilitou ainda que as tarefas constituídas de várias etapas possibilitaram diversas 

respostas com o objetivo do aluno ganhar experiência e autonomia, de acordo com o Modelo 

de Van Hiele baseada na Orientação Livre (Fase 4). 

Por outro lado, na perspectiva de Piaget os alunos demonstraram que, de acordo com a 

faixa etária em que estão, há compreensão de que as regras são sociais e podem ser mudadas, 

bem como alguns dos alunos também obtiveram a devida compreensão completa das regras.   

Além disto, cabe enfatizar que de acordo com a Teoria Piagetina o conhecimento é 

resultado das ações e interações com do sujeito com o ambiente onde vive, ou seja, nada mais 

é que uma construção sendo elaborada a partir da infância e da interação dela com os objetos 

presentes no ambiente.  

 

5.4 COMENTÁRIOS FINAIS 

 

Os perfis das duplas escolhidas entre as três turmas possibilitaram a realização da 

presente pesquisa em razão das diferentes idades, bem como a presença de alunos que 

possuíam conhecimento geométrico.  

Ao aplicarmos o questionário inicial visando saber quais os conhecimentos que alunos 

detinham sobre o conteúdo geométrico (ponto, reta e plano), verificamos que os alunos ainda 

possuíam dificuldades sobre os conceitos de ponto, reta e plano.  

 Ressaltamos que alguns alunos relataram nas respostas do questionário inicial 

dificuldades na construção de figuras geométricas no ambiente lápis e papel, bem como ainda 

a maioria deles enfatizou que já utilizou um recurso tecnológico para o desenvolvimento de 

atividades algumas vezes na Escola.  
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Enfatizamos que tanto a intervenção didática na sala de aula com proposta pedagógica 

delimitada quanto o propósito do questionário inicial e final foram definitivas para a 

compreensão das etapas da nossa pesquisa.  

  Utilizamos alguns autores como Piaget e Van Hiele para subsidiar a discussão sobre o 

conhecimento geométrico em ambos ambientes lápis e papel e GeoGebra.  

Verificamos que os alunos ainda possuem dificuldades quando indagados sobre as 

noções elementares da Geometria (ponto, reta e plano), apesar da atividade em ambiente lápis 

e papel ter sido realizada após a intervenção didática na sala de aula.  

 Neste sentido, compreendemos ainda que encontraram algumas dificuldades quando 

solicitamos para conceituar ponto, reta ou plano. Em contrapartida, quando solicitamos que 

estes fizessem inferências em relação aos objetos encontrados no cotidiano, associaram 

minimamente com certa legitimidade na conceituação.  

A realização da atividade proposta em ambiente GeoGebra possibilitou um 

desenvolvimento de investigação pedagógica com os alunos através do uso de recursos 

tecnológicos no laboratório.  

No questionário final algumas duplas destacaram que com a utilização do recurso 

tecnológico ficaria bem mais fácil construir figuras geométricas. Contudo, verificamos que 

mesmo utilizando o recurso tecnológico, a exemplo do GeoGebra, os alunos cometeram 

equívocos na técnica de construir geometricamente as figuras, ou seja, o recurso. 

Destaca-se, deste modo, que o modelo de Van Hiele possibilita que a aprendizagem 

ocorra como um processo gradual, global e construtivo. Conforme destacado anteriormente, 

enfatizamos que é um processo gradual, por considerar a intuição, o raciocínio e a linguagem 

geométrica gradualmente, bem como de forma global, pois as figuras e propriedades não são 

abstrações isoladas, interrelacionam-se e levam-nos a diversos níveis com outros significados. 

Infelizmente não foi possível acompanhar todos os processos na perspectiva de Piaget 

em que ocorrem as distintas fases em razão, sobretudo da série escolhida, isto é, seria 

necessário um acompanhamento gradual de todos os anos, desde da infância dos alunos para 

um análise mais consistente e definida.  

Porém, é preciso enfatizar a necessidade de uma prática pedagógica que possa, de fato, 

incluir recursos tecnológicos para compreender a dimensão do conteúdo com o objetivo de 

que o aluno ganhe experiências e autonomia, de acordo com o Modelo de Van Hiele, baseado 

na Orientação Livre. 
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CAPÍTULO 6 
 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Discutimos aqui resultados da pesquisa, recomendações necessárias, questões futuras e 

limitações ocorridas durante a realização da mesma.  

Neste sentido, inicialmente, retomaremos a pergunta norteadora: Quais são os 

conhecimentos geométricos dos alunos do 6º ano do Ensino Fundamental em relação a 

ponto, reta e plano nos ambientes de lápis e papel e GeoGebra ao trabalhar figuras 

geométricas? 

Deste modo, pretendemos com nossa pesquisa investigar o conhecimento geométrico 

de alunos do 6º ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Paulo Fonteles de Lima 

com relação aos ambientes lápis e papel e GeoGebra ao trabalhar ponto, reta e plano. 

Para tanto, adotamos abordagem qualitativa, e instrumentos observação participante, 

notas de campo e questionários. 

Nesta perspectiva, partir dos resultados alcançados da pesquisa, verificamos que as 

duplas de alunos compreenderam melhor os conteúdos ponto, reta e plano no ambiente 

GeoGebra do que no ambiente em lápis e papel, possibilitando assim que o recurso 

tecnológico é um importante aliado nos processos de ensino e aprendizagem em sala de aula, 

sobretudo, em relação à compreensão dos conteúdos de Geometria, tornando-se assim um 

aspecto positivo e relevante para reflexão da comunidade científica da Educação Matemática 

e professores do Ensino Fundamental II.  

A pesquisa realizada torna-se devidamente importante porque contribui acerca da 

exploração dos recursos tecnológicos como suporte pedagógico possibilitando uma discussão 

dos desafios da educação voltados para a tecnologia. Os autores utilizados contribuíram assim 

para a discussão dos principais pensamentos relativos ao processo cognitivo, dentre eles, Van 

Hiele e Piaget.   

Cabe destacar acerca de Van Hiele a discussão da valorização da aprendizagem 

através de um processo gradual, global e construtivo. Deste modo, a construção do modelo 

está alicerçada em uma teoria do desenvolvimento cognitivo, presumindo que um aluno para 

atuar de forma satisfatória em um determinado nível necessita os anteriores.  

Piaget, por sua vez, enfatiza que as crianças são cognitivamente ativas no processo de 

imitação dos modelos encontrados em seu mundo social, o conhecimento estaria associado à 

adaptação e à construção do indivíduo.  
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Podemos dizer ainda que as limitações de nossa pesquisa foram um laboratório mal 

equipado e dificuldades em aglutinar os alunos de três turmas de forma a possibilitar a 

formação das duplas para este trabalho. Contudo, o empenho da Escola em auxiliar o 

desenvolvimento da pesquisa foi devidamente crucial para obtermos o sucesso deste trabalho.  

As contribuições de nossa pesquisa são a de possibilitar para a comunidade científica, 

sobretudo relacionada ao campo de metodologia de ensino da Educação Matemática, 

resultados significativos para uma aplicação efetiva na sala de aula, em especial do Ensino 

Fundamental II. Assim sendo, ressaltamos que o objetivo anteriormente delineado em nossa 

pesquisa foi devidamente alcançado.  

Entretanto, quanto às questões futuras, sobretudo em relação à temática abordada nesta 

pesquisa, ou seja, será que a presente pesquisa direcionada para o Ensino Médio traria 

resultados similares quando discutido o ambiente lápis e papel e o uso do aplicativo 

GeoGebra?  E com os professores, se daria o mesmo? Quais resultados teríamos com alunos 

de Licenciaturas?  

Deste modo, acreditamos que novas pesquisas podem ser efetivadas, possibilitando 

novos dimensionamentos acerca da presente pesquisa. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A 
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APÊNDICE B 

 

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PAULO FONTELES 

 

Disciplina: Matemática  

Série: 6º ano – Ensino Fundamental  

Turmas: 6º A, 6º B, 6 º C 

Carga horária: 2 períodos (2h)   

Conteúdo:   

• Ponto, reta e plano;  

• Retas paralelas, concorrentes, coincidentes, reversas e perpendiculares;   

• Segmentos colineares, coplanares e consecutivos;  

• Segmentos de reta.   

 

Objetivo:   

  

Ao final da aula, o aluno será capaz de identificar o que são pontos, retas a planos. Saberá 

classificar e construir retas paralelas, concorrentes, coincidentes, reversas e 

perpendiculares. Identificará o que são pontos e segmentos colineares, retas e segmentos 

coplanares, o que é uma semirreta e um segmento de reta e o que são segmentos 

consecutivos.   

 

Metodologia: 

   

No início da aula o investigador passará a revisar assuntos relativos à Geometria Plana 

para os alunos relembrarem os conceitos de pontos, retas e planos, e passará no quadro 

para eles copiarem no caderno. Após, será dado aos alunos um resumo do que foi passado 

para eles estudarem no momento que desejarem e depois será dado a eles uma lista de 

exercícios para praticarem a aplicação de retas. 

 

Recursos:  

 

• Quadro e pincel; 

• Folhas de ofício; 

• Lápis; 

• Borracha.  

 

Bibliografia: 

DANTE, R. L. Vivência / Construção Matemática volume 4. Editora ática; São Paulo 

2002. 
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APÊNDICE C 

 

 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA 

 

 

Prezados alunos,  

 

Tendo em vista, a realização da dissertação de mestrado intitulada ―PONTO, RETA E 

PLANO EM AMBIENTES LÁPIS E PAPEL E GEOGEBRA: CONHECIMENTO 

GEOMÉTRICO DE ALUNOS DO 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO 

MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS – PARÁ”, solicito-lhe que respondam o presente 

questionário visando subsidiar a presente pesquisa.  

 

Dupla:  __________________________________________________________ 

             __________________________________________________________ 

 

QUESTIONÁRIO INICIAL  
 

 

 

1) O que vocês entendem por ponto? 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
 

2) O que vocês entendem por reta? 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

3) O que vocês entendem por plano? 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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4) Vocês encontram dificuldades na construção de figuras geométricas utilizando lápis e 

papel? Se sim, quais?  

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
 

5) Vocês já utilizaram algum recurso tecnológico no desenvolvimento de atividades 

envolvendo Geometria? Se sim, quais? 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
 

6) Se já utilizaram recursos tecnológicos, encontram dificuldades na construção de figuras 

geométricas utilizando recursos tecnológicos? Se sim, quais?  

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE D 

 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA  

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

 CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA 

 
Prezados alunos,  

 

Tendo em vista, a realização da dissertação de mestrado intitulada ―PONTO, RETA E PLANO EM 

AMBIENTES LÁPIS E PAPEL E GEOGEBRA: CONHECIMENTO GEOMÉTRICO DE 

ALUNOS DO 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS – 

PARÁ”, solicito-lhe que respondam o presente questionário visando subsidiar a presente pesquisa.  

 

Dupla:  __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

 

QUESTIONÁRIO FINAL 

 

1) O que vocês entendem por ponto? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

2) O que vocês entendem por reta? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

3) O que vocês entendem por plano? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

4) Vocês encontram dificuldades na construção de figuras geométricas utilizando lápis e papel? 

Se sim, quais?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

7) Vocês tiveram dificuldades em utilizar o aplicativo GeoGebra? Se sim, quais dificuldades?  

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE E 
 

 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA 

 

ATIVIDADE NO AMBIENTE LÁPIS E PAPEL 

 

1 - Vimos que reta, ponto e plano são noções elementares de geometria. Escreva a ideia 

que nos dá cada situação descrita abaixo. 

 

a) A marca da ponta do grafite no papel.__________________________________ 

b) Um fio bem esticado. _______________________________________________ 

c) A superfície de uma mesa. ___________________________________________ 

d) Um piso de uma quadra de basquete. ___________________________________ 

e) As estrelas no céu. __________________________________________________ 

f) O encontro do chão com a parede. ______________________________________ 

 

2 - Desenhe e nomeie cada conceito representado a seguir. 

 

a) O ponto F. 

 

b) A reta x. 

 

c) O plano alfa. 

 

d) O segmento de reta SP. 

 

e) A semirreta OP. 

 

f) O plano beta. 

 

3 - Dê dois exemplos de objetos que lembrem cada elemento geométrico: 

 

a) ponto _____________________________________________ 

b) reta _______________________________________________ 

c) plano______________________________________________ 

 

4 - Tijuca é um bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro, no Brasil. Copacabana é um 

bairro nobre situado na Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro, no Brasil. É um dos 

bairros mais famosos. Tem o apelido de Princesinha do Mar. 

 

Observe a planta parcial abaixo julgando as letras V (para as alternativas verdadeiras) 

ou F (para as alternativas falsas). 
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a (   ) Avenida Rio Branco é perpendicular a Rua Senhor dos Passos.  

b (   ) Podemos afirmar que as ruas : Alfândega, Senhor dos Passos e Buenos Aires não são 

paralelas.  

c (   ) Rua Alfândega e Rua Miguel Couto são perpendiculares.  

d (   ) Avenida Presidente Vargas é perpendicular a Rua Buenos Aires. 
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APÊNDICE F 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA 
 

ORIENTAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE NO APLICATIVO 

GEOGEBRA  

 

PARTE I 

 

Ir na pasta Atividade GeoGebra. 

(1) Clique com o botão direito, janela de visualização, clique em malha 

quadriculada. 

(2) Clique no segundo botão novo ponto e clique sobre a malha. Aparecerá o 

ponto A. 

(3) Construa três retas que passe pelo ponto A. Clique no terceiro botão, reta 

definida por dois pontos, clique em cima do ponto A e outro ponto qualquer. 

(4) Clique em cima da reta e com o botão direito, propriedades e mude a cor de 

cada reta. É possível construir mais retas passando por este ponto A? Quantas? 

(5) Arquivo gravar como, salve a atividade. 
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APÊNDICE G 

 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA 
 

ORIENTAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE NO APLICATIVO 

GEOGEBRA  

 

PARTE II 

(1) Arquivo novo 

(2) Com o botão direito clique em malha quadriculada. 

(3) No campo de entrada digite as seguintes coordenadas: (1,2) enter (2,3) enter (3,4) 

enter e (6,3) enter. 

a) Existe uma reta que passa pelos três pontos indicados? Se sim, por que isto acontece? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

b) Quantas retas que passam pelos pontos B e D você consegue construir? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

c) Consigo fazer uma reta que passe pelos pontos A, C e D? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

d) Será que sempre você conseguirá construir uma reta pegando três pontos? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE H 

 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA 

 

ORIENTAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE NO APLICATIVO 

GEOGEBRA  

 

PARTE III 

 

(1) Arquivo novo 

 

(2) Com o botão direito clique em malha quadriculada. 

 

(3) Clique no terceiro botão reta definida por dois pontos e crie uma reta. 

 

(4) Clique no segundo botão novo ponto e faça pontos em cima da reta. 

 

(a) Quantos pontos você pode construir sobre esta reta? 

 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 

 

 


